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Tento dokument alebo jeho časť nesmie byť sprístupnená  inej osobe v akejkoľvek forme mimo rozdeľovník  
bez predchádzajúceho písomného súhlasu  vedenia CSS Zátišie v Osadnom. 

 Meno Funkcia Dátum Podpis 
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Údaje o zmenách: 
Článok Dátum Vykonal – meno Popis vykonaných hlavných zmien oproti predchádzajúcemu vydaniu 
 2.1. 2019  Výhonská Upravený dokument 
    
    

Záznamy o oboznámení zamestnancov s obsahom výtlačku tohto dokumentu1: 

Oboznámený – meno Dátum 
oboznámenia Podpis Oboznámený – meno Dátum 

oboznámenia Podpis 

Mgr. Agáta Kováčová      
PhDr. Lucia Petrovková      
      
       

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

       

 
1 Vedúci zamestnanec oboznámi s obsahom dokumentu podriadených zamestnancov. Oboznámenie osôb je realizované buď samoštúdiom 
alebo formou inštruktáže. 
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Poskytovanie sociálnych služieb ako aj proces prijímania prijímateľov sociálnej 
služby do zariadenia sociálnych služieb je upravené zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z.            
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní v znení neskorších predpisov. 
  

Článok  I 
Poskytovanie sociálnych služieb v CSS Zátišie 

 
      Centrum sociálnych služieb Zátišie (ďalej len CSS) poskytuje sociálne služby               
v zmysle zákona o sociálnych službách v nasledovných zariadeniach: 
 

• Domov sociálnych služieb, Osadné 89, 
• Zariadenie podporovaného bývania, Osadné 149, 
• Zariadenie podporovaného bývania, Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5, 
• Rehabilitačné stredisko, Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5, 
• Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5, 
• Služba včasnej intervencie, Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5, 
• Špecializované sociálne poradenstvo, Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5, 
• Podpora samostatného bývania, Osadné 89 a Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5. 
 

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba v zmysle § 38 zákona     
NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, v zariadení podporovaného 
bývania sa poskytuje sociálna služba podľa § 34 zákona o sociálnych službách, 
v rehabilitačnom stredisku v súlade s § 37 zákona, v zariadení dočasnej starostlivosti o deti 
podľa § 32  zákona, služba včasnej intervencie sa poskytuje v súlade s § 33 a podpora 
samostatného bývania podľa § 57 zákona. 

 
Na vykonávanie špecializovaného sociálneho poradenstva, ako odbornej činnosti,  má 

CSS Zátišie udelenú akreditáciu z MPSVR SR. 
 

Článok  II 
Postup pre zabezpečenie poskytovania  sociálnej služby 

 
      CSS Zátišie poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej 
služby.  

Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych 
služieb, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku a v zariadení 
dočasnej starostlivosti o deti,  je povinná CSS Zátišie,  na účely uzatvorenia zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby uviesť nasledovné údaje a predložiť tieto potvrdenia 
a doklady: 
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a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum 
narodenia a adresu jej pobytu, 

b) miesto poskytovania sociálnej služby, 
c) druh sociálnej služby a formu sociálnej služby, 
d) deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby, 
e) potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorej sa má 

poskytovať sociálna služba a osôb, ktorých príjmy sa s ňou spoločne posudzujú 
a spoločne započítavajú, to neplatí pre osobu, ktorú bude platiť úhradu najmenej         
vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. 
 
Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych 

služieb, v zariadení podporovaného bývania a v rehabilitačnom stredisku je povinná CSS 
Zátišie  predložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. To neplatí pre 
fyzickú osobu, ktorej sa má poskytovať sociálna služba bezodkladne, ak je jej život alebo 
zdravie vážne ohrozené (§ 8 ods.6 zákona) a pre fyzickú osobu, ktorá bude platiť úhradu 
najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. 

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb, v zariadení 
podporovaného bývania a v rehabilitačnom stredisku sa začína na základe písomnej žiadosti 
fyzickej osoby alebo na základe písomnej žiadosti rodiča maloletého dieťaťa alebo fyzickej 
osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu 
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb, 
v zariadení podporovaného bývania a v rehabilitačnom stredisku,  ktorej prílohou je aj 
lekársky nález a ďalšie doklady a žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby sa 
podáva Odboru sociálnych vecí a rodiny Prešovského samosprávneho kraja v Prešove. 

Tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, tlačivo – lekársky nález 
a žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je na webovej stránke 
www.vucpo.sk. Vyplnené tlačivá -  žiadosti a lekársky nález je možné doručiť osobne alebo 
poštou na Prešovský samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí a rodiny, Námestie mieru 2, 
080 01  Prešov.  

Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť 
o posúdenie odkázanosti, podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby             
a uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia 
ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave podať žiadosť a uzatvoriť zmluvu aj iná fyzická 
osoba.   
 Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok 
o odkázanosti na sociálnu službu.  
      Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom pre vydanie rozhodnutia 
o odkázanosti na sociálnu službu. Rozhodnutie o odkázanosti vydáva Odbor sociálnych vecí 
a rodiny Prešovského samosprávneho kraja v Prešove, ktorý je príslušný na jeho vydanie 
v zmysle zákona o sociálnych službách. 
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Článok  III 
Začiatok poskytovania  sociálnej služby 

 

      Do Centra sociálnych služieb Zátišie sa prijímajú fyzické osoby na základe písomnej 
žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby,  právoplatného rozhodnutia 
o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby PSK a na základe uzatvorenej zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby. 

Na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služby včasnej intervencie preukazuje 
fyzická osoba zdravotné postihnutie na základe potvrdenia poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti podľa osobitného predpisu - zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách 
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 CSS písomne oznámi občanovi, prípadne zákonnému zástupcovi (opatrovníkovi), deň 
nástupu do zariadenia, najmenej týždeň vopred a súčasne ho vyzve k predloženiu všetkých  
dokladov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zmysle § 74 
zákona o sociálnych službách. 

CSS Zátišie, ako poskytovateľ sociálnej služby a občan, prípadne zákonný zástupca 
(opatrovník) alebo iná fyzická osoba na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára, uzatvoria 
zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá obsahuje: 

 
a) označenie zmluvných strán, 
b) druh poskytovanej sociálnej služby, 
c) vecný rozsah sociálnej služby podľa § 15 zákona o sociálnych službách a formu 

poskytovania sociálnej služby, 
d) počet odoberaných jedál podľa § 17 ods. 4 a 5 zákona o sociálnych službách, 
e) deň začatia poskytovania sociálnej služby, 
f) čas poskytovania sociálnej služby,  
g) miesto poskytovania sociálnej služby, 
h) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia, 
i) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia, podmienky jej vrátenia, 

podmienky jej zúčtovania a lehotu na jej zúčtovanie, 
j) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu, 
k) dôvody jednostrannej výpovede zmluvy, 
l) sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu. 

 
      Na základe uzatvorenej zmluvy sa začne občanovi poskytovať sociálna služba 
v zariadení. 
 
 
 
 
               PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel, PhD. 
                       riaditeľ 


