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Všeobecne záväzné nariadenie 
Bratislavského samosprávneho kraja 

 
 

č. 31 / 2009 
 

o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služ ieb, o spôsobe ur čenia 
úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za s ociálne služby, ktoré sú 
poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zria ďovate ľskej pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja 

 
 
 
 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja podľa § 8 ods.1 a § 11 ods. 2 písm. 
a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov a podľa § 81, § 72 ods.2  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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), 
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.   

 
 
 

PRVÁ  ČASŤ 
§ 1 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) upravuje, najmä: 
1. poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „ ZSS“) 1) 
2. činnosti pri poskytovaní sociálnej  služby v ZSS 
3. postup pri prijímaní klientov do ZSS 2) 
4. spôsob stanovenia a výšku úhrady za poskytovanú sociálnu službu v ZSS 3) 
5. poskytovanie sociálnych služieb a výšku úhrady za poskytovanú sociálnu službu v 

regionálnom diagnosticko-poradenskom centre  
6. prechodné a záverečné ustanovenia 

 
 
 

DRUHÁ  ČASŤ 
§ 2 

Poskytovanie sociálnych služieb v ZSS 
 

(1) Bratislavský samosprávny kraj v rámci svojej pôsobnosti zriaďuje, zakladá a kontroluje 
nasledovné zariadenia sociálnych služieb: 

 
a) domov sociálnych služieb, 
b) špecializované zariadenie, 
 

_____________________________________________________ 
 
1) §§ 24 až 40 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 
2) 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 
3) § 72 a 73 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 
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c) rehabilitačné stredisko, 
d) zariadenie podporovaného bývania, 
e) útulok, 
f) domov na pol ceste,  
g) zariadenie núdzového bývania, 
h) zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, 
i) integračné centrum. 

 
(2) Bratislavský samosprávny kraj môže okrem zariadení sociálnych služieb uvedených v ods. 

(1) zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj nasledovné zariadenia sociálnych služieb: 
 

a)    zariadenie pre seniorov, 
b)    zariadenie opatrovateľskej služby, 
c)    nocľaháreň, 
d)    nízkoprahové denné centrum, 
e)    nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, 
f)    denný stacionár. 

 
(3)  ZSS, ako poskytovateľ sociálnej služby, je povinné vykonávať odborné činnosti, obslužné 

činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečovať vykonávanie týchto činností alebo utvárať 
podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom  zákonom o sociálnych službách, 
pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje. 

 
(4) V ZSS sa sociálne služby poskytujú ambulantnou formou, týždennou pobytovou formou a 

celoročnou pobytovou formou na čas neurčitý alebo čas určitý. Pri ambulantnej forme sa 
sociálne služby poskytujú v pracovných dňoch a v pracovnom čase. Pri ambulantnej forme 
sa neposkytuje bývanie. Pri týždennej pobytovej forme sa neposkytujú sociálne služby 
počas sobôt a nedieľ, štátnych sviatkov a sviatkov bezprostredne predchádzajúcich sobote 
alebo bezprostredne nasledujúcich po nedeli.  

 
(5) Pobytovú sociálnu službu možno maloletému dieťaťu poskytnúť len s písomným súhlasom 

zákonného zástupcu, osobe pozbavenej spôsobilosti na právne úkony len s písomným 
súhlasom fyzickej osoby, ktorú súd ustanovil za opatrovníka. 4) 

 
(6) ZSS, ako poskytovateľ sociálnej služby, je povinné  

 
a) prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, 
b) aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností, 
c) poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni, 
d) spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat 

prijímateľa sociálnej služby poskytovanej v zariadení s celoročnou pobytovou formou 
do prirodzeného rodinného prostredia alebo komunitného prostredia s prednostným 
poskytovaním sociálnej služby terénnou formou, ambulantnou formou alebo 
týždennou pobytovou formou, a to so súhlasom prijímateľa sociálnej služby a pri 
rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu. 

 
(7) ZSS, ako poskytovateľ sociálnej služby, je povinné na účel zvýšenia odbornej úrovne a 

kvality poskytovanej sociálnej služby vypracovať a uskutočňovať program supervízie.  
 
 

___________________________________________ 
 

4)  Občiansky súdny poriadok   
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(8) V ZSS nemožno používať prostriedky netelesného a telesného obmedzenia prijímateľa 
sociálnej služby. Ak je priamo ohrozený život alebo priamo ohrozené zdravie prijímateľa 
sociálnej služby alebo iných fyzických osôb, možno použiť prostriedky obmedzenia 
prijímateľa sociálnej služby, a to len na čas nevyhnutne potrebný na odstránenie priameho 
ohrozenia. Telesné a netelesné obmedzenie prijímateľa sociálnej služby musí byť 
zaznamenané v registri telesných a netelesných obmedzení (ďalej len „register 
obmedzení“) zriadenom na tento účel, ktorý je povinný viesť poskytovateľ sociálnej služby. 

 
(9) Poverený zamestnanec v ZSS má právo v zariadení vstúpiť do obytnej miestnosti a 

príslušenstva obytnej miestnosti aj bez súhlasu fyzickej osoby, ktorej sa v nej poskytuje 
ubytovanie, ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo 
majetku tejto fyzickej osoby, na ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu 
majetku zariadenia. 

 
(10) Ak má ZSS na to vytvorené podmienky, môže za účelom zvýšenia kvality poskytovanej 

sociálnej služby vykonávať muzikoterapiu, arteterapiu, hipoterapiu, canisterapiu, 
biblioterapiu, hydroterapiu, aromaterapiu a činnostnú terapiu.   

 
(11) Sociálnu službu v ZSS nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej zdravotný stav si 

vyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení. 
 
(12) Zariadenia sociálnych služieb uvedené v ods. (1) písm. a) až d) a v ods. (2) písm. a), b) a f) 

sú povinné plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností 
a cieľov prijímateľa sociálnej služby, viesť písomné individuálne záznamy o priebehu 
poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh poskytovania sociálnej služby za účasti 
prijímateľa sociálnej služby. Účasť prijímateľa sociálnej služby sa nevyžaduje, ak to 
neumožňuje jeho zdravotný stav. Ak je prijímateľ sociálnej služby fyzická osoba s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, 
súčasťou individuálneho rozvojového plánu je aj program sociálnej rehabilitácie. 

 
(13) Zariadenia sociálnych služieb uvedené v ods. (1) a v ods. (2) sú povinné plniť procedurálne 

podmienky, personálne podmienky a prevádzkové podmienky poskytovania sociálnej 
služby podľa prílohy č. 2 písm. A zákona o sociálnych službách. Zároveň sú povinné s 
postupmi, pravidlami a podmienkami spracovanými v súlade s predmetnou prílohou 
oboznámiť svojich zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme. 
Zariadenia sociálnych služieb sú povinné umožniť vykonanie hodnotenia podmienok kvality 
poskytovanej sociálnej služby a poskytnúť súčinnosť pri tomto hodnotení. 

 
(14) Prijímateľ sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb uvedených v ods. (1) písm. a) 

až d) a v ods. (2) písm. a), b) a f) má právo podieľať sa na určovaní životných podmienok 
prostredníctvom zvolených zástupcov prijímateľov sociálnej služby pri úprave domáceho 
poriadku, pri riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnych 
služieb a výbere aktivít vykonávaných vo voľnom čase; ak je prijímateľom sociálnej služby 
dieťa, má právo podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení samo alebo 
prostredníctvom svojho zákonného zástupcu alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa 
zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. 5) 

 
(15) ZSS je povinné pri poskytovaní celoročnej pobytovej sociálnej služby alebo týždennej 

pobytovej sociálnej služby uzatvoriť písomnú dohodu o úschove cenných vecí 6), ak ho o to 
prijímateľ sociálnej služby požiada. 

 
________________________________________________ 
 
5) zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,   
§ 75 a 75a Občianskeho súdneho poriadku 
6) §§ 742 až 753 Občianskeho zákonníka 
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(16) Zariadenia sociálnych služieb uvedené v ods. (1) a ods. (2) možno účelne a vhodne 
zlučovať. 

 
§ 3 

Domov sociálnych služieb 
 

(1) V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa 
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo 
prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona 
o sociálnych službách.  

 
(2) V domove sociálnych služieb sa  

 a) poskytuje 
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. sociálna rehabilitácia, 
4. ošetrovateľská starostlivosť, 
5. ubytovanie, 
6. stravovanie, 
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 
8. osobné vybavenie, 
9. vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu 7) dieťaťu s nariadenou ústavnou 

starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, 
b) zabezpečuje 

1. pracovná terapia, 
2. záujmová činnosť, 

c) utvárajú podmienky na 
1. vzdelávanie, 
2. úschovu cenných vecí. 

 
(3) Ak sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im 

výchova. Na vzdelávanie podľa odseku (2) písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky 
v domove sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej 
osobe. 
 

(4) Domov sociálnych služieb pre deti poskytuje sociálne služby v podmienkach, ktoré 
zachovávajú ľudskú dôstojnosť. 
 
 

§ 4 
Domov sociálnych služieb pre deti 

 
(1) Domov sociálnych služieb pre deti poskytuje sociálne služby podľa § 3 nariadenia deťom 

od narodenia do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo do skončenia vzdelania za 
osobitných podmienok a v prípade ďalšej prípravy na povolanie do skončenia tejto prípravy 
na povolanie, najdlhšie do 25 roku veku, v odôvodnených prípadoch aj dlhšie.  

 
(2) Deťom s duševnými poruchami a poruchami správania sa pred umiestnením do domova 

sociálnych služieb pre deti zabezpečuje špeciálnopedagogická diagnostika, psychologická 
diagnostika, lekárska diagnostika a sociálna diagnostika.  

 
 

_____________________________________________ 
 

7)  zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

 



 6 

(3) Starostlivosť v domove sociálnych služieb pre deti sa organizuje v skupinách 
s prihliadnutím na vek a schopností detí: 

a) šesť detí vo veku do desať rokov, 
b) osem detí vo veku nad desať rokov, 
c) sedem detí v zmiešanej skupine.  

 
 

§ 5 
Domov sociálnych služieb pre dospelých 

 
(1) Domov sociálnych služieb pre dospelých poskytuje sociálne služby podľa § 3 nariadenia 

občanovi od skončenia povinnej školskej dochádzky, od skončenia vzdelania za osobitných 
podmienok, od skončenia ďalšej prípravy na povolanie a ďalším dospelým občanom so 
zdravotným postihnutím od 25 rokov veku. 

 
(2) Domov sociálnych služieb pre dospelých zabezpečuje starostlivosť v skupinách podľa 

stupňa zdravotného postihnutia: 
a) šesť občanov s ťažkým zdravotným postihnutím (imobilní), 
b) osem až desať občanov s ťažkým zdravotným postihnutím (mobilní). 

 
§ 6 

Zariadenie pre seniorov 
 

(1) V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba 
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej 

osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo  
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v 

tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 
 

  (2)     V zariadení pre seniorov sa 
a) poskytuje 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. sociálna rehabilitácia, 
4. ošetrovateľská starostlivosť, 
5. ubytovanie, 
6. stravovanie, 
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 
8. osobné vybavenie, 

b)   utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí, 
c)   zabezpečuje záujmová činnosť. 

 
§ 7 

Zariadenie podporovaného bývania 
 

(1) V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak 
je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.  
 

(2) Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je 
usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, 
úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít 
podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. 
 

(3) V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu 
a)   poskytuje 
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1. ubytovanie, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

 b)   utvárajú podmienky na prípravu stravy, 
 c)   vykonáva sociálna rehabilitácia. 

 
 

§ 8 
Rehabilita čné stredisko 

 
(1) V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná 

na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, fyzickej 
osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú 
obojstrannú nedoslýchavosť. 

 
(2) V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje 

         a) sociálna rehabilitácia, 
         b) sociálne poradenstvo, 
         c) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
         d) ubytovanie, 
         e) stravovanie, 
         f) pranie, upratovanie, žehlenie a údržba bielizne 
            a šatstva. 

 
(3) Ak sa poskytuje v rehabilitačnom stredisku ambulantná sociálna služba, zariadenie nie je 

povinné poskytovať stravovanie, ubytovanie, pranie, žehlenie 
a údržbu bielizne a šatstva. 

 
(4) Ak sa poskytuje pobytová sociálna služba v rehabilitačnom stredisku, možno ju poskytovať 

len na určitý čas. 
 

(5) V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej 
osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v 
domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii. 

 
§ 9 

Špecializované zariadenie 
 

(1) V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy 
č. 3 zákona o sociálnych službách, ktorá má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä 
Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza 
multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS. 

 
(2) V špecializovanom zariadení sa 

                a) poskytuje 
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. sociálna rehabilitácia, 
4. ošetrovateľská starostlivosť, 
5. ubytovanie, 
6. stravovanie, 
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 
8. osobné vybavenie, 
9. vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu 7) dieťaťu s nariadenou                               

ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna  
služba, 
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               b) zabezpečuje 
                 1. pracovná terapia, 
                 2. záujmová činnosť, 
               c) utvárajú podmienky na 
                 1. vzdelávanie, 
                 2. úschovu cenných vecí. 
 
(3) Na vzdelávanie podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky v 

špecializovanom zariadení, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe. 
 
 

§ 10 
Útulok 

 
V útulku sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na 
uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo 
nemôže doterajšie bývanie užívať, 
   a) poskytuje 
     1. ubytovanie na určitý čas, 
     2. sociálne poradenstvo, 
     3. nevyhnutné ošatenie a obuv, 
   b) utvárajú podmienky na 
    1. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 
    2. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 
    3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 
    4. záujmovú činnosť. 

 
 

§ 11 
Domov na pol ceste 

 
(1) V domove na pol ceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe, ktorá 

nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb 
a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v 
zariadení, alebo po skončení pobytu v zariadení podľa osobitného predpisu 8) alebo po 
skončení starostlivosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 7) alebo 
po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z väzby.  

 
(2) V domove na pol ceste sa 

    a) poskytuje 
      1. ubytovanie na určitý čas, 
      2. sociálne poradenstvo, 
      3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 
      4. pracovná terapia, 
    b) utvárajú podmienky na 
      1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 
      2. vykonávanie základnej osobnej hygieny, 
      3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 
      4. záujmovú činnosť. 
 
 

__________________________________________________ 
 

8)  zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,  
zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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(3) Sociálnu službu v domove na pol ceste možno poskytovať súčasne viacerým fyzickým 

osobám uvedeným v odseku 1, len ak je to vhodné a účelné vzhľadom na povahu 
nepriaznivej sociálnej situácie. 
 

§ 12 
Zariadenie núdzového bývania  

 
(1) V zariadení núdzového bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, na ktorej je 

páchané násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej 
žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo 
nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový 
vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá zabezpečené ubytovanie 
alebo nemôže z vážnych dôvodov užívať bývanie. 

 
(2) V zariadení núdzového bývania sa 

a) poskytuje 
     1. ubytovanie na určitý čas, 
     2. sociálne poradenstvo, 
     3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 
b) utvárajú podmienky na 
    1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 
    2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 
    3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 
    4. záujmovú činnosť. 

 
 

§ 13 
Zariadenie do časnej starostlivosti o deti 

  
(1) V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa poskytuje sociálna služba maloletému 

nezaopatrenému dieťaťu, ak rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,5) nemôže z vážnych dôvodov 
zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo za pomoci rodiny a nie sú ďalšie 
dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu.7)   

                                                                                                        
(2) V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa 

 a)  poskytuje 
1. sociálne poradenstvo, 
2. ubytovanie na určitý čas, 
3. stravovanie, 
4. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

   b)  zabezpečuje záujmová činnosť. 
 

       (3)  V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa poskytuje výchova, pomoc pri príprave na 
školské vyučovanie a sprievod. 

 
§ 14 

Integra čné centrum 
 

(1) V integračnom centre sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky 
na uspokojovanie základných životných potrieb alebo ktorá je ohrozená sociálnym 
vylúčením, 
  a) poskytuje 
       1. sociálne poradenstvo, 
       2. sociálna rehabilitácia, 
   b) utvárajú podmienky na 
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       1. pracovnú terapiu, 
       2. záujmovú činnosť. 

 
§ 15 

Nocľaháreň 
 

(1) V nocľahárni sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na 
uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo 
nemôže doterajšie bývanie užívať, 

a)  poskytuje 
 1. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, 
 2. sociálne poradenstvo, 

b)  utvárajú podmienky na 
 1. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 
 2. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín. 

 
 

TRETIA  ČASŤ 
§ 16  

Činnosti pri poskytovaní sociálnej  služby v ZSS 
 

(1) ZSS, ako poskytovateľ sociálnej služby, je povinné vykonávať odborné činnosti, obslužné 
činnosti a ďalšie činnosti. 

 
(2) Odborné činnosti  sú najmä: 

 a) základné sociálne poradenstvo, 
 b) špecializované sociálne poradenstvo, 
 c) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa  prílohy č. 3  
     zákona o sociálnych službách 
 d) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 
 e) sociálna rehabilitácia, 
 f) ošetrovateľská starostlivosť v zariadení, 
 g) pracovná terapia, 
 h) tlmočenie, 
 i) sprostredkovanie 
      1. tlmočenia, 
      2. osobnej asistencie, 
 j) pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností. 

 
(3) Obslužné činnosti sú ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba 

bielizne a šatstva.  
 

(4) Ďalšie činnosti sú 
     a) utváranie podmienok na 
       1. prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín, 
       2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 
       3. poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi, 
       4. úschovu cenných vecí, 
       5. vzdelávanie, 
       6. záujmovú činnosť, 
    b) poskytovanie 
       1. osobného vybavenia, 
       2. nevyhnutného ošatenia a obuvi, 
       3. prepravy, 
   c) donáška stravy, 
   d) požičiavanie pomôcok, 
   e) zabezpečenie záujmovej činnosti. 
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§ 17 
Stravovanie a spôsob zabezpe čovania stravovania 

 
(1) Stravovanie sa poskytuje prijímateľom sociálnej služby v  zariadeniach sociálnych služieb 

uvedených v § 2 ods.(1) písm. a) až c), písm. h)  a v ods.(2) písm. a),b),f) nariadenia. 
 

(2) V zariadeniach sociálnych služieb uvedených v § 2 ods.(1) písm. e) až g), a v ods.(2) písm. 
c), d)  nariadenia sa utvárajú podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj 
potravín, v zariadení sociálnych služieb uvedenom v § ods. (1) písm. d) nariadenia sa 
utvárajú podmienky na prípravu stravy. 

 
(3) Stravovanie v ZSS možno poskytovať aj iným občanom, ak to ustanovujú osobitné predpisy 

9) a v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.9) 
 

(4) Stravovanie možno zabezpečiť: 
a) prípravou stravy v stravovacej prevádzke ZSS, 
b) odberom stravy z iného ZSS alebo od iných právnických osôb alebo fyzických osôb, 

ktoré majú oprávnenie poskytovať alebo sprostredkovať stravovacie služby (ďalej len 
„iné právnické osoby alebo fyzické osoby“), 

c) stravovaním u iných právnických osôb alebo fyzických osôb. 
 

(5) Odber stravy z jedného ZSS do iného ZSS možno dohodnúť len za predpokladu 
dostatočnej prevádzkovej kapacity a vybavenosti stravovacej prevádzky ZSS, z ktorého sa 
odber stravy zabezpečuje. Odberom stravy zo ZSS sa nesmie zhoršiť úroveň stravovania 
občanov, ktorým sa poskytujú sociálne služby v tomto ZSS. 

 
(6) Odber stravy od iných právnických osôb alebo fyzických osôb do ZSS sa zabezpečuje na 

základe písomnej dohody, v ktorej sa upravia najmä konkrétne podmienky odberu stravy a 
cena za odber stravy. 

 
(7) Strava sa poskytuje v súlade zo zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a  

zdravotný stav fyzických osôb a podľa určených stravných jednotiek. Za stravnú jednotku 
sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na 
suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. ZSS sleduje denne dodržiavanie stravných 
jednotiek. Rozdiely v stravných jednotkách sa vyrovnávajú štvrťročne tak, aby stravná 
jednotka bola v priemere za deň dodržaná. Pri ambulantnej sociálnej službe sa stravovanie 
v ZSS nemusí poskytovať. 

 
(8) Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy 

na dobu jedného kalendárneho týždňa vopred. Jedálny lístok zostavuje zodpovedný 
zamestnanec stravovacej prevádzky, ku ktorému sa vyjadruje stravovacia komisia zriadená 
štatutárnym orgánom ZSS, ktorej členom je zodpovedný zamestnanec stravovacej 
prevádzky, lekár alebo stredný zdravotnícky pracovník a zástupca občanov, ktorým sa 
poskytuje sociálna služba v ZSS.  

 
(9) Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho odborného lekára. 

 
 
________________________________________________ 
 
9) § 152 Zákonníka práce 
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(10) Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá; pri 
diabetickej diéte a pri výživnej diéte tri vedľajšie jedlá. Ak sa občanovi poskytuje sociálna 
služba v ZSS s celoročnou pobytovou sociálnou službou alebo týždennou pobytovou 
sociálnou službou, je povinný odobrať v rámci poskytovania sociálnej služby aspoň dve 
jedlá denne. Počet ďalších odoberaných jedál je predmetom dohody s občanom, ktorému 
sa táto sociálna služba poskytuje. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na  prijímateľov 
sociálnej služby, ktorým bola do 31.12.2008 poskytovaná starostlivosť v zmysle zákona č. 
195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov v domove – penzióne pre 
dôchodcov, a to v období do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na 
sociálnu službu. 

 
§ 18 

Ubytovanie 
 

(1) Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, 
užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním 
alebo poskytnutie prístrešia na účel prenocovania. 

 
(2) Za ubytovanie (na účely určenia úhrady) sa považuje:  

a) príslušenstvo obytnej miestnosti predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, 
WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej miestnosti 
alebo ak sú k nej priamo priľahlé, 

b) prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, najmä 
rozvod elektrickej energie, rozvod vody, rozvod plynu, odvádzanie odpadových vôd 
a hygienické zariadenie, 

c) vybavenie obytnej miestnosti, najmä lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo a záclona, 
d) vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti, najmä svietidlo, chladnička, kuchynský 

sporák, kuchynská linka, zásobárňová skrinka, zrkadlo, umývadlo, záchodová misa a 
kúpacia vaňa, 

e) spoločné priestory, najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište, 
pivnica, práčovňa a kotolňa, 

f)      vybavenie spoločných priestorov, najmä svietidlo, stôl, stolička, záclona a práčka, 
g) vecné plnenia spojené s bývaním, najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, 

upratovanie spoločných priestorov, užívanie výťahu, dodávka elektrickej energie, 
dodávka plynu, dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, kontrola a 
čistenie komína, odvoz odpadu, odvoz splaškov a čistenie žúmp a vybavenie 
zariadenia sociálnych služieb spoločnou televíznou anténou a rozhlasovou anténou 
a iné služby poskytované zariadením sociálnych služieb. 
. 

§ 19 
Nevyhnutná základná osobná hygiena 

 
Utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny zahŕňa 
poskytnutie základných hygienických potrieb fyzickej osobe, ktorá si ich nevie alebo 
nemôže zabezpečiť v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti, čo zdokladuje 
svojím príjmom a majetkom. V uvedených prípadoch sa prihliada aj na vyživovaciu 
povinnosť blízkych osôb a príbuzných podľa zákona o rodine. 

 
§ 20 

Poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi 
 

Nevyhnutné ošatenie a obuv sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá si nevie alebo nemôže 
zabezpečiť nevyhnutné ošatenie a obuv v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej 
dôstojnosti, čo zdokladuje svojím príjmom a majetkom. V uvedených prípadoch sa prihliada 
aj na vyživovaciu povinnosť blízkych osôb a príbuzných podľa zákona o rodine. Za 
nevyhnutné ošatenie a obuv sa považuje aj použité ošatenie a obuv. 

 



 13 

§ 21 
Osobné vybavenie 

Osobným vybavením je šatstvo, obuv, hygienické potreby, školské potreby a iné veci 
osobnej potreby. Osobné vybavenie sa poskytuje fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje 
celoročná pobytová sociálna služba, ak táto fyzická osoba si osobné vybavenie nemôže 
zabezpečiť sama, čo zdokladuje svojím príjmom a majetkom. V uvedených prípadoch sa 
prihliada aj na vyživovaciu povinnosť blízkych osôb a príbuzných podľa zákona o rodine. 

 
§ 22 

Záujmová činnos ť a vytvorenie podmienok na záujmovú činnos ť 
 

Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná 
činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby. 

 
§ 23 

Úschova cenných vecí 
 

(1) ZSS ak poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu alebo týždennú pobytovú sociálnu 
službu, prevezme do úschovy cenné veci vrátane vkladných knižiek a peňažnej hotovosti 
prijímateľa, ktorý o ich úschovu požiada pri nástupe do týchto zariadení sociálnych služieb 
alebo počas poskytovania sociálnej služby v nich, na základe zmluvy o úschove 6). 
Obsahom zmluvy je i miesto uloženia peňažnej hotovosti prevzatej do úschovy (trezor ZSS 
alebo depozitný účet ZSS). ZSS vedie evidenciu uzavretých zmlúv o úschove cenných 
vecí, Register o úschove vkladných knižiek a Register o úschove cenných vecí. Cenné veci 
prevzaté do úschovy označí zodpovedný zamestnanec ZSS tak, aby sa vylúčila ich 
zámena. 

 
(2) Cenné veci občana, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony, prevezme do úschovy ZSS 

na žiadosť zákonného zástupcu občana. Bez žiadosti zákonného zástupcu a bez uzavretia 
zmluvy o úschove môže zariadenie sociálnych služieb prevziať cenné veci do úschovy len 
na nevyhnutný čas, len ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia, zničenia alebo straty týchto 
cenných vecí; bez zbytočného odkladu o tom upovedomí zákonného zástupcu tohto 
občana. 

 
(3) ZSS vedie evidenciu cenných vecí prevzatých do úschovy v osobnej karte klienta, v Registri 

o úschove vkladných knižiek a Registri o úschove cenných vecí. Raz za štvrťrok vykoná 
inventarizáciu cenných vecí prevzatých do úschovy. S uschovanými cennými vecami 
nakladá v súlade so záujmami a potrebami klienta. 

 
(4) Evidencia finančných prostriedkov klienta sa vedie na depozitných účtoch klientov. 

Každému klientovi sa na tomto účte klienta prehľadne vedú všetky pohyby (príjmy, úhrady, 
prevody). Evidencia narábania s finančnými prostriedkami klienta je vedená v pokladničnom 
denníku, prílohou ktorého sú príjmové a výdavkové doklady, pokladničné bloky, ústrižky 
poštových poukážok, potvrdenky o príjme hotovosti.  V prípade hromadného nákupu pre 
klientov (napr. ovocie, ošatenie, hygienické potreby, atď.) je k príslušnému pokladničnému 
dokladu alebo faktúre vyhotovený rozpis na jednotlivých klientov. Zaúčtovaný príjem a výdaj 
je  následne zaevidovaný do depozitnej karty klienta, ktorá je súčasťou depozitného účtu. 
Zúčtovanie pokladničných, depozitných operácií  a pohybov na účtoch klientov je 
vykonávané pravidelne vždy ku koncu mesiaca v účtovnej závierke podľa osobitného 
predpisu 10) . 
 

 
_____________________________________________ 
 
10) zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
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(5) Celková evidencia finančných prostriedkov klienta v ZSS je nasledovná: 

 
a) príjem  je evidovaný v pokladničnom denníku a depozitnej karte klienta (príjmom sa 

rozumie dôchodok klienta), 
b) úhrady sú odúčtované z dôchodku klienta. Evidenciu úhrad vedie zodpovedný 

zamestnanec zariadenia,  
c) prevody sú zaúčtované zodpovednou osobou zariadenia sociálnych služieb na 

základe žiadosti o prevod finančných prostriedkov, ktorú vydáva poverená sociálna  
pracovníčka, 

d) vreckové  je klientovi vyplatené v deň výplaty dôchodku, alebo ak požiada 
o úschovu, tak podľa potrieb klienta,  klientovi pozbavenému spôsobilosti na právne 
úkony so súhlasom zákonného zástupcu je zaúčtované ako príjem na depozitnú 
kartu a vyplácané podľa potrieb klienta, 

e) vkladné knižky  sú evidované na osobnej karte klienta a v Registri o úschove 
vkladných knižiek, 

f) cenné veci sú evidované na osobnej karte klienta a v Registri o úschove cenných 
vecí. 

 
(6) Zmluva o úschove cenných vecí je zhotovená v troch exemplároch – 1x klient, 1x spis 

klienta, 1x – príslušný Register o úschove cenných vecí (Register o úschove vkladných 
knižiek a Register o úschove cenných vecí).  

 
(7) Klient si hospodári samostatne s vreckovým. V prípade, že si finančné prostriedky dá do 

úschovy, tieto finančné prostriedky sú zaevidované na depozitnú kartu klienta, V Registri 
o úschove cenných vecí a ďalej využívané podľa jeho požiadaviek. Vreckové klienta 
pozbaveného spôsobilosti na právne úkony so súhlasom zákonného zástupcu je vedené na  
depozitnej karte klienta, je využívané podľa jeho potrieb (napr. nákup ošatenia, liekov, 
hygienických a zdravotníckych potrieb atď.), ktoré sú zúčtované v pokladničnom denníku 
a na depozitných kartách jednotlivých klientov.    

 
(8) Odovzdávanie tovaru klientovi a účtovanie finančných prostriedkov klienta, ako sú 

príjmové, výdavkové doklady, hromadné rozpisy podpisuje klient a prebieha za prítomnosti 
minimálne dvoch zodpovedných zamestnancov zariadenia. U klienta pozbaveného 
spôsobilosti na právne úkony odovzdávanie tovaru klientovi  a účtovanie finančných 
prostriedkov klienta, ako sú príjmové, výdavkové doklady, hromadné rozpisy odovzdávanie 
tovaru podpisuje zákonný zástupca klienta a prebieha za prítomnosti minimálne dvoch 
zodpovedných zamestnancov zariadenia. Vyplácanie finančných prostriedkov klientovi je 
vykonávané povereným zamestnancom zariadenia za prítomnosti minimálne dvoch 
zodpovedných zamestnancov zariadenia. 

 
(9) V prípade úmrtia prijímateľa sociálnej služby umiestneného v ZSS, zariadenie ihneď 

vyhotoví protokol o majetku prijímateľa a tento prihlási do dedičského konania. 
 
(10) ZSS vedie dokumentáciu súvisiacu s dedičským konaním po zomrelých prijímateľoch 

sociálnej služby. 
 

 
ŠTVRTÁ ČASŤ 

§ 24 
Postup pri prijímaní klientov do ZSS 

 
(1) Podklady pre posudkovú a rozhodovaciu činnosť na účely umiestnenia v  zariadeniach 

sociálnych služieb uvedených v § 2 ods. (1) písm. a) až d) nariadenia zabezpečuje odbor 
sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Rozhodnutie podpisuje 
predseda Bratislavského samosprávneho kraja.  
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(2) V prípade, ak si občan s trvalým pobytom na území Bratislavského samosprávneho kraja, 
podal žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby do zariadenia 
sociálnych služieb uvedeného v § 2 ods. (1) písm. a) až d) nariadenia, v ktorom nie je voľné 
miesto, uvedené zariadenie je povinné bezodkladne zaslať žiadosť o uzatvorenie zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja. Ak občan 
prejaví záujem byť zaradený do poradovníka čakateľov, ZSS vydá rozhodnutie o zaradení 
občana do poradovníka čakateľov v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov. ZSS môžu vydávať rozhodnutia o zaradení občana do 
poradovníka čakateľov do 31.12. 2010. 11) 

 
(3) Zariadenia sociálnych služieb uvedené v § 2 ods. (1) písm. a) až d), písm. h) a v ods. (2) 

písm. a), b) a f) nariadenia, ako poskytovatelia sociálnych služby, sú povinné uzatvoriť 
písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zmysle § 74 zákona o sociálnych 
službách. 

 
(4) Výsledkom celého konania  prijímania občanov do zariadení sociálnych služieb uvedených 

v odseku (2) je zmluva o poskytovaní sociálnej služby, uzatvorená medzi občanom, resp. 
zákonným zástupcom občana alebo opatrovníkom a ZSS. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby v niektorom zo ZSS, občan podáva priamo do zariadenia, 
ktoré si vybral. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je občan 
povinný priložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.  

 
(5) ZSS môže poskytnúť sociálnu službu fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej život alebo 

zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na 
uspokojovanie základných životných potrieb. ZSS môže poskytovať sociálnu službu 
bezodkladne aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu 
službu, ale len na základe podanej písomnej žiadosti a následnom súhlase Úradu 
Bratislavského samosprávneho kraja.  

 
§ 25 

Vypovedanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 
 

(1) ZSS, ako poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o 
poskytovaní sociálnej služby, ak 

   a) prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o 
poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré 
narúšajú občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu, 
a ak ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby najmä tým, že nezaplatí 
dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako tri mesiace alebo platí len časť 
dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej 
úhrady,  

b) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej 
služby podľa § 26 ods. (3) nariadenia, 

c) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej 
sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre 
poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu, 

d) obec alebo vyšší územný celok rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na 
sociálnu službu.  

 
(2) Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy podľa odseku (1) je poskytovateľ sociálnej služby 

povinný doručiť prijímateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď s uvedením dôvodu 
výpovede. 

 
 

___________________________________________________ 
 

11) § 106 ods.20 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 
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(3) Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej 

služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu; výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 
dní. 

 
 

PIATA ČASŤ 
ÚHRADA ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZSS  

§ 26 
Úhrada za sociálnu službu 

 
(1) Suma úhrady za sociálnu službu obsahuje výšku úhrady za odborné činnosti, obslužné 

činnosti a ďalšie činnosti, ktoré sú zahrnuté v ods. (2) písm. a) až c), podľa druhu a formy 
sociálnej služby. 

 
(2) Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu v ZSS za:  

a) stravovanie, zahŕňajúce výšku stravnej jednotky a časť režijných nákladov na 
prípravu stravy, 

b) ubytovanie a za poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním, 
c) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 

zákona o sociálnych službách.  
 

(3) Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu podľa § 73 
zákona o sociálnych službách, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby 
sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 

 
 

§ 27 
Výška stravnej jednotky 

 
(1) Stravná jednotka na deň na občana vo veku  

          do 3 rokov .................................... 2,16 až 2,62 € ........................ 65 Sk až   79 Sk 
           od 3 rokov do 6 rokov................... 2,26 až 2,82 € ........................ 68 Sk až   85 Sk 
           od 6 rokov do 10 rokov ................. 2,39 až 3,09 € ........................ 72 Sk až   93 Sk 
           od 10 rokov do 15 rokov ............... 2,56 až 3,25 € ........................ 77 Sk až   98 Sk 
           nad 15 rokov ............................... 2,72 až 3,55 € ...................... ..82 Sk až 107 Sk 

 
(2) Hornú  hranicu stravnej  jednotky ustanovenej  v odseku (1), určenú z  rozpätia podľa 

vekových  kategórií, možno zvýšiť  najviac o 30%  na  deň  na  občana,  ktorému  sa  
poskytujú sociálne služby  v ZSS s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim 
celodennému stravovaniu podľa § 17 ods. (10) nariadenia. 

 
(3) Stravná jednotka ustanovená v odsekoch (1) a (2), určená z rozpätia podľa vekových 

kategórií sa zvyšuje o 25% na deň na občana, ktorému sa poskytuje diabetická diéta, 
výživná diéta alebo špeciálna diéta (podľa ordinácie odborného lekára). 

 
(4) Výška stravnej jednotky v ZSS ustanovená v odsekoch (1) až (3), určená z rozpätia podľa 

vekových kategórií, sa určuje podľa miestnych podmienok. 
 

(5) Stravná jednotka určená podľa odsekov (3) a (4) sa zaokrúhľuje v zmysle platnej legislatívy 
12). 
 

_______________________________________________________ 

12)  zákon NR SR č.659/2007 Z. z. o zavedení  meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
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(6) Výdavky na potraviny (suroviny) pri poskytovaní sociálnych služieb v ZSS s celoročnou 
pobytovou sociálnou službou a týždennou pobytovou sociálnou službou s počtom 
odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu sa zvyšujú o 5,48 € (165 Sk) 
na kalendárny rok na občana na prilepšenie stravy počas sviatkov.  

 
(7) Pri stravovaní občanov, ktorým sa poskytuje sociálna služba v ZSS počas rekreačných 

pobytov, zájazdov, športových hier a spoločenských podujatí možno určiť stravnú jednotku 
až do výšky   4,38 € (132 Sk) na deň na občana; pri odbere stravy od iných právnických 
osôb alebo fyzických osôb možno túto sumu zvýšiť o ďalších 1,66 € (50 Sk) na deň na 
občana.  

 
§ 28 

 
(1) Na účely určenia stravnej jednotky na deň na občana, ktorému sa poskytuje sociálna 

služba v ZSS s celoročnou pobytovou sociálnou službou alebo týždennou pobytovou 
sociálnou službou s počtom odoberaných jedál nezodpovedajúcim celodennému 
stravovaniu, alebo sa mu poskytuje sociálna služba v ZSS ambulantnou formou a na účely 
určenia úhrady za stravovanie sa počíta 

               a)  pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej diéte na 
                        raňajky 12 %, 
                        desiatu 9 %, 
                        obed 40%, 
                        olovrant 9%, 
                        večeru 30%, 
               b)  pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte a špeciálnej diéte na 
                        raňajky 11%, 
                        desiatu 8%, 
                        obed 40%, 
                        olovrant 8%, 
                        večeru 27%, 
                        druhú večeru 6%. 
 

(2) Stravná jednotka na deň na občana, ktorému sa poskytuje sociálna služba v ZSS s 
celoročnou pobytovou sociálnou službou, týždennou pobytovou sociálnou službou alebo 
ambulantnou sociálnou službou sa určí podľa § 27 nariadenia v percentuálnom podiele, 
ktorý je ustanovený v odseku 1 na základe počtu odoberaných jedál podľa § 17 ods. (10) 
nariadenia. 

 
(3) Na účely zaokrúhlenia stravnej jednotky platí § 27 ods. (5) nariadenia rovnako. 

. 

§ 29 
Výška úhrady za stravovanie 

 
(1) Výška úhrady za stravovanie v ZSS na deň na občana sa určí podľa počtu odobratých jedál 

a výšky stravnej jednotky podľa § 27 nariadenia, ku ktorej  sa pripočítavajú režijné náklady 
na prípravu stravy. Režijné náklady na prípravu stravy predstavujú 5 % stanovenej výšky 
stravnej jednotky. 

 
(2) Pri odbere stravy od iných právnických osôb alebo fyzických osôb a pri zabezpečovaní 

stravovania u iných právnických osôb alebo fyzických osôb výška úhrady za stravovanie 
v ZSS na deň na občana sa určí podľa odseku (1). 
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§ 30 
Výška úhrady za ubytovanie 

 
(1) Úhrada za ubytovanie zahŕňa časť bežných výdavkov za užívanie podlahovej plochy 

obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkovanie 
zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a za užívanie  vybavenia 
obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné 
plnenia spojené s bývaním podľa § 18 ods. (2) nariadenia. 

 
(2) Výška úhrady v ZSS na deň na občana sa určí, ak toto nariadenie neustanovuje inak, ako 

súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a 
príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti 
podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré občan užíva. K uvedenej sume sa 
pripočítavajú režijné náklady na ubytovanie (vecné plnenia spojené s bývaním). 

 
(3) Denná sadzba úhrady za užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a 

príslušenstva obytnej miestnosti je 0,10 € (3 Sk); v tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za 
užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných 
priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti 
a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných 
priestorov, ak toto nariadenie neustanovuje inak.   Denná sadzba úhrady za režijné náklady 
na ubytovanie (vecné plnenia spojené s bývaním) je 0,04 € (1,21 Sk).  

 
(4) Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa určí tak, že veľkosť 

podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí túto podlahovú 
plochu obytnej miestnosti užívajú. Ak občan užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, 
ktorá je priechodná, veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa 
znižuje o 30%.  
 

(5) Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa určí tak, 
že veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom občanov, 
ktorí túto podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú. 
 

(6) Úhrada za bývanie určená podľa odseku 2 sa zvyšuje na deň na občana o 
a) 0,30 € (9 Sk), ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden občan, 
b) 0,20 € (6 Sk), ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja občania, 
c) 0,10 € (3 Sk), ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú traja občania,  
d) 0,73 € (22 Sk), ak na jedného občana pripadá viac ako 16 m2 podlahovej plochy 

obytnej miestnosti. 
 

(7) Úhrada za ubytovanie v ZSS uvedenom v odseku (2), v ktorom sa poskytujú  sociálne 
služby celoročnou pobytovou formou určená podľa odsekov (2) až (6), ak toto nariadenie 
neustanovuje inak, znižuje sa na deň na občana o 0,27 € (8 Sk), ak je obytná miestnosť 
vybavená meracím zariadením na meranie odberu elektrickej energie. 
 

(8) Ak podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú viacerí občania a ak je 
obytná miestnosť vybavená meracím zariadením na meranie odberu elektrickej energie, 
úhrada za bývanie v zariadení sociálnych služieb uvedenom v odseku (2), v ktorom sa 
poskytujú sociálne služby celoročnou pobytovou formou určená podľa odsekov (2) až (6), 
znižuje sa na deň na občana o pomernú časť zo sumy ustanovenej v odseku (7) podľa 
počtu občanov, ktorí užívajú podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti. 
 

§ 31 
           Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fy zickej osoby s právoplatným rozhodnutím 

o odkázanosti na sociálnu službu 
 

(1) Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby podľa prílohy č.3 zákona 
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o sociálnych službách sa stanovuje na základe stupňa odkázanosti (II. až VI. stupeň) 
uvedeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.  

 
(2) Výška úhrady podľa ods. (1) sa stanovuje na deň na občana  v ZSS, v ktorom sa poskytuje 

sociálna služba 
 

a)   celoro čnou pobytovou formou 

1. Fyzická osoba zaradená do II. stup ňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na  
                 základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti               1,06 € (32 Sk), 

 
2. Fyzická osoba zaradená do III. stup ňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby  

                 na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti          1,16 € (35 Sk), 
 

3. Fyzická osoba zaradená do IV. stup ňa odkázanosti  na pomoc inej fyzickej osoby  
                 na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti          1,33 € (40 Sk), 
 

4. Fyzická osoba zaradená do V. stup ňa odkázanosti  na pomoc inej fyzickej osoby  
                 na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti          1,93 € (58 Sk), 
                 

5. Fyzická osoba zaradená do VI. stup ňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
                 na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti          2,46 € (74 Sk), 

       
 

b)   týždennou pobytovou formou 

1. Fyzická osoba zaradená do II. stup ňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na 
základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti               0,86 € (26 Sk), 

 
2. Fyzická osoba zaradená do III. stup ňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti          0,96 € (29 Sk), 
 

3. Fyzická osoba zaradená do IV. stup ňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti          1,13 € (34 Sk), 

 
4. Fyzická osoba zaradená do V. stup ňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti         1,53 € (46 Sk), 
 

5. Fyzická osoba zaradená do VI. stup ňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti          1,96 € (59 Sk), 
 

c) ambulantnou formou do štyroch hodín 
 
1. Fyzická osoba zaradená do II. stup ňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na 

základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti                 0,23 € (7 Sk), 
 

2. Fyzická osoba zaradená do III. stup ňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti            0,30 € (9 Sk), 

 
3. Fyzická osoba zaradená do IV. stup ňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti          0,37 € (11 Sk), 
 

4. Fyzická osoba zaradená do V. stup ňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti          0,43 € (13 Sk), 
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5. Fyzická osoba zaradená do VI. stup ňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti          0,60 € (18 Sk), 

 
 
 

d) ambulantnou formou viac ako štyri hodiny 
 
1. Fyzická osoba zaradená do II. stup ňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na 

základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti                 0,27 € (8 Sk), 
 

2. Fyzická osoba zaradená do III. stup ňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti          0,33 € (10 Sk), 

 
3. Fyzická osoba zaradená do IV. stup ňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti          0,46 € (14 Sk), 
 

4. Fyzická osoba zaradená do V. stup ňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti          0,66 € (20 Sk), 

 
5. Fyzická osoba zaradená do VI. stup ňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti          0,93 € (28 Sk). 
 

 
§32 

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osob y pre prijímate ľov sociálnej 
služby, u ktorých nebolo za čaté konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu 

 
(1) V súlade s ustanoveniami § 106 ods. 5 a 8 zákona o sociálnych službách výška úhrady     

za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby pre prijímateľov sociálnej služby, u ktorých nebolo 
začaté konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu sa stanovuje na deň na občana  
v ZSS, v ktorom sa poskytuje sociálna služba 

 
a)  celoro čnou pobytovou formou 

1. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej   
osoby pri bežných úkonoch osobnej hygieny vrátane holenia,  pomoci  pri obliekaní a 
vyzliekaní, alebo pri čiastočnej bezvládnosti občana                    1,33 € (40 Sk), 

 

2. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje okrem 
pomoci uvedenej v bode 1 pomoc inej osoby pri presune na vozík, na lôžko a pomoc pri 
použití WC alebo sústavný dohľad u občanov s ťažkými duševnými poruchami a 
poruchami správania, alebo pri prevažnej bezvládnosti občana, alebo ak ide o dlhodobo 
ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť  

                        1,93 € (58 Sk), 

3. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej 
osoby na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov (príloha č. 2) a je spravidla 
odkázaný na pobyt na lôžku, alebo pri úplnej bezvládnosti občana, alebo ak ide o 
dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce osobitne náročnú mimoriadnu 
starostlivosť                                                                                                2,46 € (74 Sk), 

 
b) týždennou pobytovou formou 

1. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej 
osoby pri bežných úkonoch osobnej hygieny vrátane holenia, pomoci pri obliekaní a 
vyzliekaní, alebo pri čiastočnej bezvládnosti občana                     1,13 € (34 Sk), 
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2. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje okrem 

pomoci uvedenej v bode 1 pomoc inej osoby  pri presune na vozík, na lôžko a pomoc 
pri použití WC alebo sústavný dohľad u občanov s ťažkými duševnými poruchami a 
poruchami správania, alebo pri prevažnej bezvládnosti občana, alebo ak ide o dlhodobo 
ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť    1,53 € (46 Sk), 

 
                         

3. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej 
osoby na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov  a je spravidla odkázaný na 
pobyt na lôžku, alebo pri úplnej bezvládnosti občana, alebo ak ide o dlhodobo ťažko 
zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť 

                                                                                                                               1,96 € (59 Sk), 
 

c) ambulantnou formou (denne) do štyroch hodín 
1. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej 

osoby pri bežných úkonoch osobnej hygieny vrátane holenia, pomoci pri obliekaní a 
vyzliekaní alebo pri čiastočnej bezvládnosti občana                     0,37 € (11 Sk), 

 
2. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje okrem 

pomoci uvedenej v bode 1 pomoc inej osoby pri presune na vozík, na lôžko a pomoc pri 
použití WC alebo sústavný dohľad u občanov s ťažkými duševnými poruchami a 
poruchami správania, alebo pri prevažnej bezvládnosti občana, alebo ak ide o dlhodobo 
ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť  

                        0,43 € (13 Sk),   
                                                                                                                    

3. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej 
osoby na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov (príloha č. 2) a je spravidla 
odkázaný na pobyt na lôžku, alebo pri úplnej bezvládnosti občana, alebo ak ide o 
dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce osobitne náročnú mimoriadnu 
starostlivosť                          0,60 € (18 Sk), 

 
 

d) ambulantnou formou (denne) viac ako štyri hodiny  
1. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej 

osoby pri bežných úkonoch osobnej hygieny vrátane holenia, pomoci pri obliekaní 
a vyzliekaní, alebo pri čiastočnej bezvládnosti občana                     0,46 € (14 Sk),  

 
2. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje okrem 

pomoci uvedenej v bode 1 pomoc inej osoby pri presune na vozík, na lôžko a pomoc 
pri použití WC alebo sústavný dohľad u občanov s ťažkými duševnými poruchami a 
poruchami správania, alebo pri prevažnej bezvládnosti občana, alebo ak ide o 
dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť  
                                                                                                                   0,66 € (20 Sk), 

                                       
3. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej 

osoby na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov a je spravidla odkázaný na 
pobyt na lôžku, alebo pri úplnej bezvládnosti občana, alebo ak ide o dlhodobo ťažko 
zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť  

                        0,93 € (28 Sk), 
 

(2) Výška úhrady za  vykonávanie odborných činnosti, obslužných činnosti a   ďalších   činností 
pre prijímateľov sociálnej služby, ktorým bola do 31.12.2008 poskytovaná starostlivosť 
v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov 
v domove  – penzióne pre dôchodcov v období do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia  
o odkázanosti na sociálnu službu na deň na občana je  
                                                                                                                         0,37 € (11 Sk), 
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(3) Výška úhrady za vykonávanie odborných činnosti, obslužných činnosti a ďalších činností je 

pre ostatných občanov na deň na občana pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení 
sociálnych služieb, ktorá sa poskytuje 

               a) celoročnou a týždennou pobytovou formou                                           0,80 € (24 Sk),                                      
               b) ambulantnou formou:  
                1. do štyroch hodín                                                                               0,17 € (5 Sk), 
                2. viac ako štyri hodiny                                                                               0,27 € (8 Sk). 

 
 

§ 33 
Výška úhrady v noc ľahárni 

 
Výška úhrady za poskytované sociálne služby v nocľahárni sa stanovuje pre fyzickú osobu 
na deň na občana  vo výške 0,50 € (15 Sk). Podrobnosti spôsobu určenia úhrady 
a spôsobu platenia úhrady za poskytované sociálne služby  v nocľahárni stanoví zariadenie 
sociálnych služieb vo svojom vnútornom predpise. 

 
 

§ 34 
Spôsob ur čenia úhrady a spôsob platenia úhrady  

za poskytované sociálne služby  v ZSS 
 

(1) Úhrada za  poskytované sociálne služby v kalendárnom mesiaci na občana sa určuje v 
ZSS s poskytovaním sociálnych služieb   

a) celoročnou pobytovou formou ako 30-násobok dennej sadzby za stravovanie,           
ubytovanie, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby,  za ktoré sa platí úhrada,  

 
b) týždennou pobytovou formou alebo ambulantnou formou ako 22-násobok dennej 

sadzby za stravovanie, ubytovanie, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby, za ktoré sa 
platí úhrada. 

 
(2) Celková úhrada za poskytované sociálne služby v ZSS v kalendárnom mesiaci sa rovná 

súčtu výšok úhrad za stravovanie, ubytovanie, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby, ak 
toto nariadenie neustanovuje inak. 

 
(3) Celková úhrada sa zaokrúhľuje v zmysle platnej legislatívy 12). 

 

(4) Úhradu za poskytované sociálne služby v ZSS platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom 
sa občanovi sociálne služby v ZSS poskytujú, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca. Pri nástupe do ZSS počas kalendárneho mesiaca platí občan za 
tento mesiac odo dňa nástupu do ZSS pomernú časť úhrady za poskytované sociálne 
služby v ZSS podľa počtu dní, počas ktorých sa občanovi poskytujú sociálne služby v ZSS. 

 
(5) Prijímateľ sociálnej služby v  domove sociálnych služieb pre deti, ktorý spĺňa podmienku 

nezaopatrenosti podľa osobitného predpisu 13) , nie je povinný platiť úhradu za ubytovanie. 
 
(6) Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie 

činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na 
prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ 

      sociálnej služby sa nedohodnú inak. 
 
 
___________________________________________________ 
 
13) § 3 zákona č. 600/2003 Z.z.o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona 
č. 532/2007 Z. z. a zákona č. 554/2008 Z. z. 
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(7) Občanovi sa vráti pomerná časť zo zaplatenej úhrady za dni prerušenia poskytovania 
sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb najneskôr v nasledujúcom kalendárnom 
mesiaci. 

 
(8) Ak u občana došlo k prerušeniu poskytovania sociálnych služieb v zariadení sociálnych 

služieb bez povolenia, zaplatená úhrada za poskytované sociálne služby v zariadení 
sociálnych služieb sa nevracia.  

 
(9) Na účely určenia sumy úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu dieťaťu s nariadenou 

ústavnou starostlivosťou sa postupuje podľa osobitného predpisu. 7)  
 

(10) Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej 
služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 20 % sumy životného minima pre jednu 
plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom. 14)  

 
(11) Po zaplatení úhrady za týždennú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej 

služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 50 % sumy životného minima pre jednu 
plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom. 14) 

 
(12) Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení s poskytovaním 

stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 70 
% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným 
predpisom. 14)  

 
(13) Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení bez poskytovania 

stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 
násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným   
predpisom. 14)  

 
(14) Pri stanovení spôsobu určenia úhrady a spôsobu platenia úhrady za poskytované sociálne 

služby, ak to neustanovuje toto nariadenie, sa poskytovateľ sociálnej služby riadi 
ustanoveniami §§ 72-73 zákona o sociálnych službách. 
 

ŠIESTA ČASŤ 
 
SPÔSOB URČENIA ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ  SLUŽBY ZSS PRE  EXTERNÉ   SUBJEKTY 
POSKYTUJÚCE SOCIÁLNE SLUŽBY, PRE OBCE, SAMOSPRÁVNE  KRAJE, NEVEREJNÝCH 

POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 

§ 35 
Regionálne diagnosticko-poradenské centrum pre ob čanov s autizmom a inými 
vývinovými poruchami pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých prof. 

Karola Matulaya, Lipského 13  
 

(1) V regionálnom diagnosticko-poradenskom centre Bratislavského samosprávneho kraja  pre 
občanov s autizmom a inými vývinovými poruchami (ďalej len RCA) pri Domove sociálnych  
služieb pre deti a dospelých prof. Karola Matulaya, Lipského 13, Bratislava sa poskytujú: 

a)  špeciálno-pedagogické služby 
b)  psychologické služby 
c)  zdravotnícke služby 
d)  sociálne služby 

   
_________________________________________________ 

 
14) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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zabezpečuje: 
e)  difereniálna a vývinová diagnostika k určeniu aktuálneho stavu, rozsahu a stupňa  

         postihnutia klienta 
             vypracováva: 

   f)  individuálne terapeuticko-východné programy: 
            poskytuje: 

   g)  stáže a tréningové pobyty, odborné semináre a školenia 
   h)  poradenské a supervízne terénne služby 
   i)  lektorskú činnosť 
   j)  vzdelávaciu činnosť. 
 

 
Cieľová skupina: deti, mládež, dospelí ob čania s pervazívnymi vývinovými 
poruchami. 

(2) Služby sa poskytujú: 
       a) ambulantnou formou          
       b) mobilné poradenstvo a supervízia. 
 

 
§ 36 

 
Cenník služieb RCA pri DSS prof. Karola Matulaya 

 
 

(1)     Vyšetrenie – priama práca s klientom                                         6,64 € (200 Sk)/hod. 
            (ak nie je súčasťou sociálneho poradenstva) 

(2)     Vypracovanie písomného posudku                                             6,64 € (200 Sk)/hod. 
            (ak nie je súčasťou sociálneho poradenstva) 

(3)     Školenia, prednášky                                                                    9,96 € (300Sk)/hod./osoba 
            (ak nie je poskytované pre ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK) 

(4)  Celodenné školenie                                                                  33,19 € (1 000 Sk)/deň/osoba 
            (ak nie je poskytované pre ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK) 
 
 

§ 37 
 

Cenník služieb rehabilitácie v zariadeniach sociáln ych služieb v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja  

 
 TYP SLUŽBY                                                                CENA                       DOBA 
  
            1. Hydroterapia 
         1.1. Subaquálna vaňa                                    3,32 € (100 Sk)   20 minút  
                          Podvodná masáž 
        1.2. Vstupenka do bazéna    
       Individuálny vstup do bazéna                 6,64 € (200 Sk)             10 vstupov 
            2. Kinezioterapia 

        2.1. Odborné cvičenia            6,64 € (200 Sk)              1 hodina 
                           a názorná ukážka 
         2.2. Telocvičňa s príslušenstvom                  8,30 € (250 Sk)               1 hodina 
     kolektívny vstup 
           3. Mechanoterapia 
                    3.1. Masáž celého tela                                11,62 € (350 Sk)         1 hodina     
                    3.2. Masáž chrbta vrátane šije                      5,97 € (180 Sk)              30 minút  
                    3.3. Masáž horných a dolných končatín       3,32 € (100 Sk)              15 minút 
                    3.4. Reflexná masáž            6,64 € (200 Sk) 
                           (podľa ordinácie lekára) 
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           4. Elektroterapia 
  4.1. Magnetoterapia                                        3,32 € (100 Sk)             25 minút 
  4.2. Ultrazvuk                                                  1,66 € (50 Sk)  1 procedúra 
  4.3. Phyaction                                                 1,66 € (50 Sk)  1 procedúra 
 
           5. Termoterapia 
                  5.1. Rašelinové zábaly                                     6,64 € (200 Sk)             50 minút  
                        (z toho zábaly – 20 minút) 
 5.2. Parafínové zábaly                                      3,65 € (110 Sk)             50 minút   
                        (z toho zábaly – 20 minút) 
 5.3. Sauna (bez ohľadu na počet osôb)            6,64 € (200 Sk)             1 hodina  
           6. Klubovňa    3,32 € (100 Sk)             1 hodina 
           7. Jedáleň                                                                 6,64 € (200 Sk)             1 hodina 

 
 
 

SIEDMA ČASŤ 
 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

§ 38 
Prechodné ustanovenia 

 
(1) Domovy sociálnych služieb pre deti s celoročným pobytom sa pri prijímaní detí 

s nariadenou ústavnou starostlivosťou riadia ustanovením § 100 ods. 10 zákona č. 
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
(2) Ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravujúce 
opatrenia na zabezpečenie rovnocenného náhradného prostredia deťom, ktoré nemôžu byť 
vychovávané vo vlastnej rodine, sa vzťahujú aj na deti, ktoré sú umiestnené v domovoch 
sociálnych služieb s celoročným pobytom na základe rozhodnutia súdu. 

 
§ 39 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 31/2009 o bližších 
podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady 
a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Bratislavským samosprávnym 
krajom bolo v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve 
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
schválené Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja, dňa 17.6.2009 
uznesením  č. 42/2009. 

 
(2) Zmeny alebo doplnky tohto nariadenia schvaľuje Zastupiteľstvo Bratislavského 

samosprávneho kraja. 
 

(3) Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne 
záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 27/2008 zo dňa  12. decembra  
2008  o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, 
výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Bratislavským 
samosprávnym krajom. 
 

 
 



 26 

(4) Toto Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja nadobúda 
účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Bratislavského samosprávneho 
kraja. 

 
 
 
 
 
Bratislava dňa  17.6.2009                         
 
 
 
 
 
 
 
 
    
               Vladimír  B a j a n   v.r. 
                           predseda 
             Bratislavského samosprávneho kraja 
 

 
 

 

 


