
Zákon o sociálnych 
službách č. 448/ 2008 

Z. z.
Aplikácia zákona v meste 

Banská Bystrica



Definovanie pojmov 

• Prijímate ľ sociálnej služby  - fyzická osoba 

• Poskytovate ľ sociálnej služby : 
- verejný  ( obce alebo ním založená, alebo zriadená právnická

osoba, VÚC )
- neverejný poskytovateľ sociálnych služieb

• Obec  - pôsobnos ť obce  ( § 80  zákona 448/2008 Z.z. )  

• VUC   - pôsobnos ť VUC    ( § 81  cit. zákona ) 

• Prechodné ustanovenia ( § 106 cit. zákona )  



Povinnosti poskytovate ľa 
sociálnej služby

Obec v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje  
dostupnosť sociálnej služby  FO, ktorá je 
odkázaná na  SS a právo výberu  SS  ( § 8 ) 

Obec:
a) poskytne SS prostredníctvom svojho 

zariadenia sociálnych  služieb
b) zabezpečí poskytovanie SS u iného

verejného poskytovateľa, ak FO ktorá žiada o 
uzatvorenie zmluvy s týmto súhlasí

c) zabezpečí poskytovanie SS u neverejného
poskytovateľa (ak nezabezpečí SS v a) a b) 
prípade)  



Pôsobnos ť obce (§ 80)
a)     Vypracúva, schva ľuje komunitný plán

b)     Je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na SS :

- v zariadení pre seniorov
- v zariadení opatrovateľskej služby
- v dennom stacionári
- opatrovateľskú službu
- prepravnú službu

c)      Vyhotovuje posudok o odkázanosti na SS
- sociálny posudok
- lekársky posudok

d)       Poskytuje alebo zabezpe čuje poskytovanie SS 
- v zariadení pre seniorov
- v zariadení opatrovateľskej služby
- v dennom stacionári
- opatrovateľskej služby 
- prepravnej služby
- odľahčovacej služby
- poskytuje zákl. sociálne poradenstvo

e)        Uzatvára zmluvu 
- o poskytovaní SS
- o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti a fin. príspevku na prevádzku- neverejnému 

poskytovateľovi
- o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov s inou obcou alebo iným poskytovateľom



Mesto Banská Bystrica poskytuje služby dlhodobej sta rostlivosti:

• Pobytová forma
- zariadenie pre seniorov (kapacita 80 miest)

- zariadenia opatrovateľskej služby: krátkodobý pobyt (kapacita 24 miest) 
týždenný pobyt (20 miest)

• Ambulantná forma- denný stacionár (9 miest)

• Terénne služby
- opatrovateľská služba
- prepravná služba
- požičiavanie pomôcok
- monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

• Podporné služby
- odľahčovacia služba
- denné centrum
- jedáleň
- práčovňa

Nad rámec pôsobnosti mesto Banská Bystrica poskytuje SS :  
v zariadení podporovaného bývania: Internátna ul. č.  10 (10 bytov)

Krivánska ul. č.  16 (10 bytov, v užívaní 6) 



Postupnos ť krokov – aplikácia zákona 
Nové žiadosti: 
- žiadosť o posúdenie odkázanosti na SS
- lekársky nález na účely posúdenia 
- žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní SS 
- Vyhlásenie o majetku FO ( žiadateľa o SS ) 

Posudková činnos ť ( § 48 ) 
a) sociálny posudok § 50 

záznam zo soc. šetrenia (príloha č. 4) - úkony sebaobsluhy, 
starostlivosť o domácnosť, základné sociálne  aktivity

a) lekársky posudok § 49 (príloha č. 3) 
Lekárska posudková činnosť- lekár pracovnoprávny vzťah s mestom, 
dohoda o prac. činnosti 

Posudok o odkázanosti na SS
Rozhodnutie o odkázanosti na SS
Informa čné letáky  pre klientov 



Leták – informa čné materiály pre žiadate ľov o SS

Ste odkSte odk áázaný na socizaný na soci áálnu slulnu slu žžbu  ? bu  ? 

Potrebujete poskytnPotrebujete poskytn úúťť socisoci áálnu slulnu slu žžbu ? bu ? 

DDňňom 1 . januom 1 . januáára 2009 nadobudol platnosra 2009 nadobudol platnosťť a a úúččinnosinnosťť zzáákon kon čč. 448/2008 . 448/2008 z.zz.z. O . O 
socisociáálnych slulnych služžbbáách. ch. 

Ako postupovaAko postupova ťť pri podanpri podan íí žžiadosti o poskytnutie SS  ?iadosti o poskytnutie SS  ?

ŽŽiadosti o poskytnutie sociiadosti o poskytnutie sociáálnej slulnej služžby  predchby  predcháádza dza ŽŽiadosiados ťť o poso pos úúdenie odkdenie odk áázanostizanosti
na socina soci áálnu slulnu slu žžbubu , ktor, ktorúú si obsi obččanom podanom podáá v mieste  trvalv mieste  trvaléého bydliska. Ak ste obho bydliska. Ak ste obččanom anom 
s trvalým pobytom v meste Bansks trvalým pobytom v meste Banskáá Bystrica,  na klientskom centre Bystrica,  na klientskom centre obdrobdržžíítete ŽŽiadosiadosťť o o 
posposúúdenie odkdenie odkáázanosti na socizanosti na sociáálnu slulnu služžbu.  bu.  

V V žžiadosti vyplniadosti vyplnííte Vate Vašše osobne osobnéé úúdaje. daje. 

V V žžiadosti si vyberiete a oznaiadosti si vyberiete a označčííte  len jeden druh socite  len jeden druh sociáálnej slulnej služžby, na ktorby, na ktorúú budete v budete v 
rráámci posudkovmci posudkovéého procesu posho procesu posúúdený. Zdený. Záároveroveňň si vyberiete si vyberiete len jednu formulen jednu formu socisoci áálnej lnej 
sluslu žžbyby ( pobytov( pobytovúú, ter, teréénnu ), ktornnu ), ktoráá momentmomentáálne bude rielne bude rieššiiťť VaVaššu sociu sociáálnu situlnu situááciu. ciu. 



Informa čné materiály 

LekLek áársky  nrsky  n áález lez -- uvedenuvedenéé tlatlaččivo potvrdzuje  zmluvný ( obvodný ) lekivo potvrdzuje  zmluvný ( obvodný ) lekáár v mieste r v mieste 
trvaltrvaléého bydliska. Tlaho bydliska. Tlaččivo  sa predkladivo  sa predkladáá v tom prv tom príípade, ak  nie je k dispozpade, ak  nie je k dispozíícii vyjadrenie cii vyjadrenie 
ooššetrujetrujúúceho lekceho lekáára, ktorra, ktoréé nie je starnie je starššie ako 6 mesiacov ( napr. prepie ako 6 mesiacov ( napr. prepúšúšťťacia spracia sprááva z va z 
nemocnice  ). nemocnice  ). 

ŽŽiadosiadosťť s leks lekáárskym nrskym náálezom  lezom  -- podklad pre vydanie lekpodklad pre vydanie lekáárskeho posudku. rskeho posudku. 

V domV domáácnosti klienta  cnosti klienta  -- socisociáálne lne ššetrenie  ( vypracovaný zetrenie  ( vypracovaný zááznam, podznam, podľľa pra príílohy lohy čč. 4 ) . 4 ) 

socisociáálny posudok lny posudok 

Na zNa zááklade sociklade sociáálneho a leklneho a lekáárskeho posudku  rskeho posudku  -- posudok o odkposudok o odk áázanosti a zanosti a 
rozhodnutie o odkrozhodnutie o odk áázanosti na socizanosti na soci áálnu slulnu slu žžby,  v ktorom je navrhnutý druh SS o by,  v ktorom je navrhnutý druh SS o 
ktorktor úú mômô žže poe po žžiadaiada ťť formou podania formou podania žžiadosti o uzatvorenie zmluvy.iadosti o uzatvorenie zmluvy.

K K žžiadosti o uzatvorenie zmluvy dokladiadosti o uzatvorenie zmluvy dokladáá

–– potvrdenie o prpotvrdenie o prííjme za predchjme za predcháádzajdzajúúci kalendci kalendáárny rok rny rok 

-- poslednposlednéé rozhodnutie o výrozhodnutie o výšške dôchodku ke dôchodku 

-- vyhlvyhláásenie o majetku  senie o majetku  



Ekonomicky oprávnené náklady  ( § 72  odst 5 )

StanovenStanovenéé za sociza sociáálne slulne služžby  v zariadeniach SS v zriaby  v zariadeniach SS v zriaďďovateovateľľskej pôsobnosti mestaskej pôsobnosti mesta

-- pobytovpobytovéé -- EON na jednEON na jednéého klienta / mesiac  ho klienta / mesiac  

-- terteréénne     nne     -- EON  na jednu hodinu  ( opatrovateEON  na jednu hodinu  ( opatrovateľľskskáá sluslužžba )ba )

SchvaSchva ľľovanie VZN o ovanie VZN o úúhradhrad áách za socich za soci áálne slulne slu žžby poskytovanby poskytovan éé v ZSS v v ZSS v 
zriazriaďďovateovate ľľskej pôsobnosti  mesta  skej pôsobnosti  mesta  -- 23. j23. júún 2009 n 2009 

KomunitnýKomunitný plpl áán socin soci áálnych slulnych slu žžieb  ieb  -- schvaschva ľľovaný  ovaný  MsZMsZ 23. j23. júún 2009 n 2009 

Podklady k registrPodklady k registr áácii  ( cii  ( §§ 62 )62 ) -- popožžiadaiadaťť o registro registrááciu  do 31. 12. 2009 ciu  do 31. 12. 2009 

Obec  ( VUC ) sObec  ( VUC ) súú povinnpovinnéé najneskôr do 30. 9. 2010 zanajneskôr do 30. 9. 2010 začčaaťť z vlastnz vlastnéého podnetu  konanie ho podnetu  konanie 
vo veci odkvo veci odkáázanosti FO  na SS  a vydazanosti FO  na SS  a vydaťť rozhodnutie najneskôr do  30. 11. 2010 rozhodnutie najneskôr do  30. 11. 2010 



Analýza – dopad zákona  
na rozpo čet mesta  

-- prehprehľľad poskytovaných sluad poskytovaných služžieb a poieb a poččty zamestnancov ty zamestnancov –– ssúúččasný stav asný stav 

nnáárast porast poččtu zamestnancov tu zamestnancov 

potreba potreba finfin. prostriedkov. prostriedkov

§§ 107 107 -- povinnospovinnos ťť dodrdodr žžiavaiava ťť maximmaxim áálny polny po ččet prijet prij íímatemate ľľov SS ov SS na jednna jednéého ho 
zamestnanca  a min. % podiel odborných zamestnancov na celkovom zamestnanca  a min. % podiel odborných zamestnancov na celkovom popoččte  te  

-- povinnospovinnos ťť splnisplni ťť do 31. 12. 2010 do 31. 12. 2010 

§§ 84  84  -- kvalifikakvalifika ččnnéé predpoklady zamestnancov ZSS predpoklady zamestnancov ZSS 

socisoci áálny pracovnlny pracovn ííkk -- VVŠŠ odbor sociodbor sociáálna prlna prááca I, II. stupeca I, II. stupeňň

opatrovateopatrovate ľľ -- USOV v odbore opatrovanie, alebo na poskytovanie zdravotnej  st.USOV v odbore opatrovanie, alebo na poskytovanie zdravotnej  st.

§§ 109 109 -- FO, ktorFO, ktoráá vykonvykonááva opatrovateva opatrovateľľskskúú sluslužžbu  je povinnbu  je povinnáá splnisplniťť podmienku  min.     podmienku  min.     

220 hod. akreditovaný kurz 220 hod. akreditovaný kurz -- do 31. 12. 2011 do 31. 12. 2011 



Podmienky  kvality poskytovanej sociálnej služby ( príloha 2 )   

ProcedurProcedur áálne   lne   -- zavedený systzavedený systéém manam manažžéérstva kvality  pre vrstva kvality  pre vššetky zariadenia SS v etky zariadenia SS v 
zriazriaďďovateovateľľskej pôsobnosti mesta   STN ISO 9001 : 2009 skej pôsobnosti mesta   STN ISO 9001 : 2009 

PersonPerson áálne lne -- splnensplneníím kvalifikam kvalifikaččných predpokladov zamestnancov SS ných predpokladov zamestnancov SS 

dodrdodržžiavaniavaníím  pom  poččtu prijtu prijíímatemateľľov SS na jednov SS na jednéého zamestnancaho zamestnanca

PrevPrev áádzkovdzkov éé –– zabezpezabezpeččenie prevenie preváádzkových podmienok dzkových podmienok 

materimateriáálne vybavenielne vybavenie

bezbaribezbariéérovosrovosťť

Vyhl. 259/2008 Vyhl. 259/2008 Z.zZ.z.  .  -- vnvnúútorntornéé prostredie budov a min. poprostredie budov a min. požžiadavky  na ubytovacie iadavky  na ubytovacie 
zariadenia zariadenia 

Vyhl. 532/2002 Vyhl. 532/2002 Z.zZ.z.  .  -- výstavba , vvýstavba , vššeobecneobecnéé technicktechnickéé popožžiadavky na stavby uiadavky na stavby užžíívanvanéé
osobami s obmedzenou schopnososobami s obmedzenou schopnosťťou pohybu  ou pohybu  

§§ 107 107 odstodst . 2 . 2 -- vvššeobecneobecnéé technicktechnickéé popožžiadavky  na výstavbu a viadavky  na výstavbu a vššeobecneobecnéé technicktechnickéé
popožžiadavky na stavby  uiadavky na stavby  užžíívanvanéé FO s obmedzenou schopnosFO s obmedzenou schopnosťťou pohybu  ou pohybu  -- povinnospovinnos ťť
splnisplni ťť do 31. 12. 2013 do 31. 12. 2013 



ŠŠtatistiky  podtatistiky  pod ľľa za záákona 448/2008 kona 448/2008 Z.zZ.z. . 

Za obdobie januZa obdobie januáár r –– mmááj 2009 : j 2009 : 

PoPoččet podaných et podaných žžiadostiadostíí ( nových )       :                   203 ( nových )       :                   203 

PoPoččet vydaných posudkov                     :                   146et vydaných posudkov                     :                   146

UzatvorenUzatvorenéé zmluvy o poskytnutzmluvy o poskytnutíí SS      :                     61 SS      :                     61 

(  (  ZpSZpS : 5,  ZOS : 20,  TP: 5,  DS: 1,  : 5,  ZOS : 20,  TP: 5,  DS: 1,  OslOsl: 15,  : 15,  PrPr. . slsl. : 10, Monitor. : 3,  . : 10, Monitor. : 3,  OdOdľľahah. . slsl: 2      : 2      

UzatvorenUzatvorenéé zmluvy  s obcou o uhrzmluvy  s obcou o uhráádzandzaníí EON :           5 EON :           5 

Zmluvy s neverejným poskytovateZmluvy s neverejným poskytovateľľom               :                ( od 1.7. 2009 )             om               :                ( od 1.7. 2009 )             



BeataBeata StykovStykov áá

Mestský Mestský úúrad  Banskrad  Banskáá Bystrica Bystrica 

Oddelenie sluOddelenie služžieb dlhodobej starostlivosti  ieb dlhodobej starostlivosti  

Kontakt  :  048/4330 730 Kontakt  :  048/4330 730 

bstykova@misbb.skbstykova@misbb.sk


