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1.Úvodné ustanovenia 

Predmetom tejto internej smernice je stanovenie postupov, spôsobov a podmienok 

poskytovania sociálnych služieb, postup pri prijímaní prijímateľa do Domova sociálnych 

služieb pre dospelých Moravský sv. Ján, postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní 

sociálnej služby vrátane úhrady za poskytované sociálne služby. Tento predpis je spracovaný 

v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o sociálnych službách“),podľa kritérií prílohy č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. 

v znení neskorších predpisov pričom sa prihliada na: 

2.3 Kritérium: Určenie postupu pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

2.4 Kritérium: Určenie postupov a pravidiel na dosiahnutie účelu a odborného zamerania pri 

poskytovaní sociálnej služby prostredníctvom metód, techník a postupov sociálnej práce 

a zásad poskytovania sociálnej služby 

2.7 Kritérium: Poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom 

sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme, podľa ich individuálnych potrieb, schopností  

1.1 Kritérium: Základné ľudské práva a slobody 

4.2 Kritérium: Určenie postupu a spôsobu spracúvania a poskytovania informácií 

o poskytovanej sociálnej službe (informačná stratégia), ktoré sú dostupné prijímateľovi 

sociálnej služby, jeho rodine, komunite a verejnosti v prijateľnej a zrozumiteľnej forme 

(písomná podoba, audiozáznam alebo videozáznam, internetová stránka) 

v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja 

(ďalej len VZN TTSK) o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za 

sociálne služby. 

2.Informácie pre žiadateľa o sociálnu službu  

Záujemcovia o sociálnu službu, alebo ich rodinní príslušníci sa informujú o poskytovaní 

sociálnej služby telefonickou formou, písomnou formou, emailom, alebo osobne priamo 

v zariadení, kde im poskytnú potrebné informácie riaditeľ zariadenia, alebo sociálne 

pracovníčky. Je potrebné podať informácie v zrozumiteľnej forme a treba zosúladiť 



 
 
 

 
 

očakávania záujemcov s možnosťami poskytovanými naším zariadením. Máme k dispozícii 

písomný postup pri vybavovaní žiadostí (príloha č. 1), kde je uvedené ako postupovať, aby 

bolo žiadateľovi vydané Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ďalej máme 

k dispozícii leták a brožúru o zariadení a prípadne informácie o zariadení si môžu nájsť na 

web: www.dssjany.sk. Tieto informácie sú nezáväzné, môžu mať len informatívny charakter. 

Pokiaľ prejavia záujem o naše zariadenie, informujeme ich o ďalších postupoch, ktoré sú 

potrebné k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Všetky komunikácie so 

záujemcom sa zapíšu do záznamovej knihy. 

3.Podmienky poskytovania sociálnej služby v zariadení 

Žiadateľ, alebo jeho súdom ustanovený opatrovník zašle Žiadosť o posúdenie odkázanosti na 

sociálnu službu (príloha č. 2) s potrebnými prílohami na príslušný VÚC jemu trvalému 

bydlisku. Podkladom pre  vydanie Rozhodnutia je vyjadrenie lekára o zdravotnom stave 

žiadateľa na sociálnu službu (príloha č. 3) na základe ktorého bude vykonaný lekársky 

posudok. Ďalej musí byť  vypracovaný sociálny posudok, ktorý je vydaný na základe 

vykonanej posudkovej činnosti VÚC. Na základe týchto posudkov je vydané Rozhodnutie 

o odkázanosti na sociálnu službu.  

Žiadatelia ak majú záujem o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení zašlú Žiadosť 

o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (príloha č. 4), spoločne s právoplatným 

Rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu. Doručené žiadosti na adresu zariadenia sa 

evidujú prostredníctvom elektronického systému fabasoft, ako doručená pošta v spisoch. 

Evidenciu vykonáva poverená pracovníčka, ktorá došlé žiadosti postúpi na sociálny úsek. 

V prípade, že nie je voľné miesto je žiadateľ zaradený do evidencie žiadateľov. 

4.Príjem prijímateľa sociálnej služby do zariadenia 

Ak sa v DSS Moravský Sv. Ján uvoľní miesto,  sociálna pracovníčka oznámi túto skutočnosť 

žiadateľovi z evidencie žiadateľov, prípadne jemu súdom ustanovenému opatrovníkovi. 

Oznámenie vykoná písomnou formou zaslaním Výzvy k nástupu (príloha č. 5), na ktorej je 

uvedený dátum začiatku poskytovania sociálnej služby a zoznam dokladov potrebných 

k nástupu do zariadenia. 

http://www.dssjany.sk/


 
 
 

 
 

Prijímateľa sociálnej služby prijíma riaditeľ DSS, sociálne pracovníčky, vrchná sestra 

a službukonajúca sestra, ktorá má službu v ten deň. Sociálna pracovníčka v deň prijatia overí 

všetky skutočnosti, ktoré by mali vplyv na zmenu pripravovanej zmluvy. 

K žiadosti o poskytovanie sociálnych služieb je potrebné doložiť: 

- osobné doklady (občiansky preukaz, rodný list, zdravotný preukaz poistenca, 

preukaz ZŤP ak ho vlastní) 

- rozhodnutie o výške dôchodku 

- doklady o majetkových pomeroch žiadateľa, 

- lekárske vyšetrenia (potvrdenie o bezinfekčnosti, RTG pľúc, vyšetrenia BWR, 

HbSAg, HIV, bacilonosičtvo) 

- zdravotnú kartu 

- v prípade, ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony prikladá sa 

Rozsudok v mene Slovenskej republiky, 

- listinu o ustanovení za opatrovníka 

Pri prijatí prijímateľa sociálnej sociálna pracovníčka zistí všetky potrebné informácie 

o prijímateľovi sociálnej služby a jeho rodine. Všetky dôležité informácie – kontakt na 

príbuzných, zoznam najbližších príbuzných, vierovyznanie, duchovné potreby, miesto 

a spôsob poslednej rozlúčky sa zapíše do osobných záznamov prijímateľa sociálnej služby. 

Sociálna pracovníčka pripraví Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby (príloha č. 6) v zmysle 

§ 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a aktuálneho Všeobecne záväzného 

nariadenia TTSK vrátane výpočtového listu (príloha č. 7). Zmluvu podpisuje riaditeľ DSS 

Moravský Sv. Ján ako poskytovateľ a prijímateľ, prípadne jeho súdom ustanovený 

opatrovník. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch. Jeden rovnopis je pre  prijímateľa 

sociálnej služby (založí sa do spisu prijímateľa), alebo pre opatrovníka prijímateľa sociálnej 

služby, ktorý je zbavený spôsobilosti na právne úkony. Druhý rovnopis je pre poskytovateľa 

sociálnej služby a je uložený na sociálnom úseku. Akékoľvek zmeny a doplnenia zmluvy 

o poskytovaní sociálnej služby musia byť vo forme očíslovaných a písomných dodatkov. 

Všetky zmluvy a dodatky týmto zmluvám sú evidované v Registri zmlúv o poskytovaní 

sociálnej služby, ktorá je uložená na sociálnom úseku. Prijímateľ sociálnej služby alebo jeho 

zákonný zástupca podpisuje Splnomocnenie na disponovanie s finančnými prostriedkami 



 
 
 

 
 

prijímateľa (príloha č. 8), ktoré sociálny pracovní založí do osobného spisu prijímateľa 

sociálnej služby.  

Prijímateľ sociálnej služby má možnosť podpísať Súhlas so spracovaním osobných údajov 

a súhlas so zhotovovaním a zverejňovaním fotografií a videozáznamov (príloha č. 9). 

V prípade zbavenia spôsobilosti na právne úkony súhlas podpíše súdom ustanovený 

opatrovník  Súhlas so spracovaním osobných údajov fyzickej osoby, ktorej sa poskytuje 

sociálna služba sa zakladá do osobného spisu prijímateľa sociálnej služby.  

5. Zmluva o úschove cenných vecí 

Prijímateľovi sociálnej služby alebo jeho súdom ustanovenému opatrovníkovi pri nástupe sú 

vysvetlené možnosti úschovy cenných vecí v zariadení. V prípade ak prijímateľ sociálnej 

služby prejaví záujem o úschovu cenných vecí, zariadenie prevezme do úschovy cenné veci 

vrátane vkladných knižiek a osobných účtov. Prijímateľ o ich úschovu môže požiadať pri 

nástupe do zariadenia, alebo počas poskytovania sociálnej služby na základe Zmluvy 

o úschove (príloha č. 10). Ak je prijímateľom fyzická osoba, ktorá je zbavená spôsobilosti na 

právne úkony, Zmluva o úschove je spísaná na základe žiadosti opatrovníka nesvojprávneho. 

Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch – 1 x zložiteľ, 1 x uschovávateľ, 1 x pracovník 

poverený vedením evidencie – sociálny pracovník, 1 x osobný spis prijímateľa sociálnej 

služby. Po úmrtí prijímateľa sociálnej služby sociálny pracovník vyhotoví správu o majetku 

prijímateľa sociálnej služby, ktorú zašle na základe výzvy notárovi, ktorá je podkladom pre 

dedičské konanie. 

6.Záverečné ustanovenia 

Táto smernica je záväzná pre pracovníkov na sociálnom úseku. 

S obsahom tohto dokumentu sú oboznámení pracovníci tohto úseku, čo potvrdia podpisom. 

 

Mgr. Jana Brňová...................................... 

Mária Majzúnová...................................... 

 

 

Smernica nadobúda účinnosť dňom  ....... 

 

 



 
 
 

 
 

Príloha č. 1 Postup pri vybavovaní žiadosti v zrozumiteľnej podobe 

 

 

 

 

Ako sa stať obyvateľom Domova sociálnych služieb 

 

Ak máte záujem o pobyt v Domove sociálnych služieb, musíte urobiť nasledujúce kroky: 

 preukážete, že žijete v trnavskom kraji, 

 vyplníte žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, 

 požiadate o vyjadrenie lekára k zdravotnému stavu, 

 žiadosť a vyjadrenie lekára zašlete na adresu: Trnavský samosprávny kraj, Oddelenie 

posudkovej činnosti, Starohájska 10, 917 01 Trnava. 

 čakáte na rozhodnutie, ktoré Vám zašle Trnavský samosprávny kraj, 

 rozhodnutie spolu so žiadosťou o poskytovaní sociálnej služby zašlete do domova 

sociálnych služieb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Príloha č. 2Postup pri vybavovaní žiadosti 

 

Postup pri vybavovaní žiadosti 

 

Postup pri vybavovaní žiadosti prebieha v súlade so zákonom 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. 

 

Postup pri vybavovaní žiadostí do domova sociálnych služieb (ďalej DSS) 

O sociálnu službu do domova sociálnych služieb požiada občan, ktorý má trvalý pobyt 

v regióne TTSK a to na základe podania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. 

K tomu sú potrebné vyplniť tlačivá: 

- Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (súčasťou žiadosti je aj 

súhlas dotknutej osoby so spracovaním údajov). 

- Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu 

službu. 

Vypísané tlačivá Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s tlačivom 

vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu službu je potrebné 

zaslať poštou alebo podať priamo na adrese: Trnavský samosprávny kraj, Oddelenie 

posudkovej činnosti, Starohájska 10, 917 01 Trnava. 

 

Po odoslaní vyplnených tlačív je postup nasledovný: 

Oddelenie posudkovej činnosti alebo zamestnanec zariadenia sociálnych služieb, ktorý je 

poverený TTSK na vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti na základe návštevy v mieste 

bydliska občana vypracuje sociálny posudok, ktorý obsahuje znevýhodnenie fyzickej osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti 

sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť. 

Posudzujúci lekár vypracuje lekársky posudok– podkladom je lekárskynález, posudok, 

správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej 

dokumentácie alebo vyjadrenie zmluvného lekára o zdravotnom stave žiadateľa nie staršie 

ako šesť mesiacov, ktoré predložila fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na 

sociálnu službu. 



 
 
 

 
 

Na základe lekárskeho a sociálneho posudku sa na oddelení posudkovej činnosti TTSK 

vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.  Tento je podkladom na vydanie 

rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vypracuje oddelenie posudkovej 

činnosti. V rozhodnutí je stanovený stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je 

žiadateľ odkázaný. 

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu sa vydávav súlade so zákonom č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 30 dní od začatia konania. 

 

Občanovi sa pošle rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, zoznam zariadení 

sociálnych služieb, tlačivo žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, 

čestné vyhlásenie o majetku fyzickej osoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Príloha č. 3 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (vzor)  

 

 

 



 
 
 

 
 

Príloha č. 4 Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu službu  

 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

Príloha č. 5 Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (vzor) 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

Príloha č. 6 Výzva k nástupu do DSS Moravský Sv. Ján (vzor) 

 

  Váž. pán     

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Moravský Svätý Ján 

 /    /  

 

Vec: Výzva k nástupu do DSS Moravský Sv. Ján –  

Domov sociálnych služieb v Moravskom Sv. Jáne vyzýva k nástupu 

nar., bytom     dňa t. j.  od 8.00 hod. – 12.00 hod. 

So sebou si prineste nasledovné doklady: Rozhodnutie o výške dôchodku,  zdravotnú 

dokumentáciu, odborné vyšetrenie na bacilonosičstvo, HCD – nos, HCD – hrdlo, röntgen 

pľúc, HIV + HbsAg + BWR  – krv (vyšetrenia nesmú byť staršie ako 1 mesiac), 

Rozhodnutie o zbavení svojprávnosti (v prípade že je zbavený spôsobilosti na právne úkony). 

 

 

S pozdravom                                                                                           Ing. Matlovič Ján 

   riaditeľ DSS   

 



 
 
 

 
 

Prílohač.7 

Z M L U V A  č.  

o poskytovaní sociálnej služby v domove sociálnych služieb uzatvorená v zmysle  § 74 

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 platnom znení (ďalej len „zákon č.448/2008 Z. z.“) 

Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 

1.1  Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Sv. Ján - poskytovateľ sociálnej 

služby 

 

         Zastúpený:  

         Sídlo:  

         IČO 

         Bankové spojenie:  

         Číslo účtu:  

         (ďalej len „poskytovateľ sociálnej služby“) 

 

 1.2  Meno a priezvisko:– prijímateľ sociálnej služby 

   Dátum narodenia:     č.OP:  

   Adresa:       PSČ:  

   Zákonný zástupca, opatrovník určený súdom: 

   Meno a priezvisko:      č. OP:    

   Dátum narodenia:    



 
 
 

 
 

   Adresa:       PSČ:  

   (ďalej len „prijímateľ sociálnej služby“) 

 

         uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v domove sociálnych služieb. 

Čl. II 

PREDMET ZMLUVY 

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa 

§ 38 zákona č. 448/2008 Z. z. prijímateľovi sociálnej služby za podmienok ustanovených v 

tejto zmluve.  

 

Čl. III 

DRUH  POSKYTOVANEJ  SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

3.1 Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu na riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie prijímateľa z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 

nepriaznivého zdravotného stavu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na 

pomoc inej fyzickej osoby – v  domove sociálnych služieb.  

 

Čl. IV 

MIESTO, ČAS A DEŇ ZAČATIA POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

4.1 Poskytovateľ poskytuje sociálnu službu v Domove sociálnych služieb pre dospelých 

Moravský Sv. Ján   (ďalej len „zariadenie“) v ... lôžkovej izbe .... č.  , ....poschodie.   

4.2 Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje poskytovať prijímateľovi sociálnej služby 

sociálnu službu v zariadení dňom ....pobytovou formou – celoročne. 

 

 



 
 
 

 
 

Čl. V 

VECNÝ ROZSAH A FORMA POSKYTOVANIA  SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

5.1 Sociálna služba sa poskytuje na neurčitý čas. 

 

5.2  Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Poskytuje sa ako celoročná sociálna 

služba. 

5.3  Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje prijímateľovi sociálnej služby v zariadení 

poskytovať : 

a) odborné činnosti:   

 1) základné sociálne poradenstvo 

 2) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osôb 

3) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

 4) sociálnu rehabilitácia 

 5) ošetrovateľskú starostlivosť v zariadení 

 6) pracovnú terapiu 

 b) obslužné činnosti:  

1) ubytovanie 

 2) stravovanie 

 3) upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva 

  

c) ďalšie činnosti: 

1) osobné vybavenie 

2) poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi 

3) utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 



 
 
 

 
 

4) zabezpečenie záujmovej činnosti 

 

Čl. VI 

ÚHRADA ZA SOCIÁLNU SLUŽBU A SPÔSOB JEJ URČENIA 

6.1 Úhradu za poskytovanú sociálnu službu poskytovateľ sociálnej služby určuje 

prijímateľovi sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. a Všeobecne záväzného 

nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014 schváleného uznesením 

Zastupiteľstva TTSK č. 146/2014/08 zo dňa 17.12.2014 (ďalej len „VZN TTSK 

č.30/2014“). 

6.2 Poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sa dohodli na výške ceny za 

poskytovanú sociálnu službu v zariadení na  € mesačne.     

  

 Celková suma  zahŕňa tieto položky:  

a) suma  úhrady za stravovanie :             €/mesačne 

     (celodenná strava racionálna 5 krát denne – raňajky, desiata, obed, 

      olovrant, večera  

b)  suma úhrady za ubytovanie v 5-lôžkovej izbe                    €/mesačne 

      (X-lôžková izba, celková  podlahová plocha .... m², veľkosť  

      podlahovej plochy občana .... m² 

c) suma úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby  

     (na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti zaradená do VI.stupňa 

odkázanosti)                          €/mesačne 

d) suma úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva        €/mesačne                                                                                                                                    

  (.... x za .... dní a bežná údržba bielizne podľa potreby) 



 
 
 

 
 

6.3   Celková suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení v príslušnom 

kalendárnom mesiaci sa rovná súčtu výšok súm úhrad za stravovanie, ubytovanie, za 

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a za upratovanie, pranie, žehlenie, 

údržbu bielizne a šatstva vypočítaných za príslušný kalendárny mesiac.   

6.4  Výšku stanovenej úhrady za poskytovanú sociálnu službu môže poskytovateľ upravovať 

s prihliadnutím na skutočne poskytnutý rozsah poskytovanej sociálnej služby a ak sa 

zmenili skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu.   

6.5 Prijímateľovi sociálnej služby po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí zostať 

mesačne z jeho príjmu najmenej 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú 

fyzickú osobu. 

6.6    Zmluvné strany sa dohodli, že ak u prijímateľa sociálnej služby nastanú zmeny v jeho 

príjme a majetku, úhrada za poskytovanú sociálnu službu bude upravená dodatkom 

k tejto zmluve v súlade  so zákonom č. 448/2008 Z.z. a Všeobecne záväzným 

nariadením Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014.  

6.7 Podrobný rozpis výpočtu s prihliadnutím na stupeň odkázanosti je uvedený vo 

výpočtovomliste, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. 

 

Čl. VII 

SPÔSOB A PODMIENKY PLATENIA ZA POSKYTOVANÚ SOCIÁLNU SLUŽBU 

7.1  Prijímateľ sociálnej služby sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi sociálnej služby úhradu 

podľa čl. VI bodu 6.2za poskytovanú sociálnu službu za kalendárny mesiac, v ktorom sa 

prijímateľovi sociálnej služby sociálna služba poskytuje, najneskôr do 15. dňa 

nasledujúceho  kalendárneho mesiaca.  

7.2 Prijímateľ sociálnej služby bude uhrádzať poskytovateľovi sociálnej služby úhradu 

podľa čl. VI bodu 6.2  za poskytovanú sociálnu službu prevodom zo svojho účtu. 

7.3 Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, 

údržbu bielizne a šatstva a za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie. 



 
 
 

 
 

7.4  Prijímateľovi sociálnej služby sa vráti pomerná časť zo zaplatenej úhrady za dni 

prerušenia poskytovania sociálnej služby v zariadení (poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti v zdravotníckom zariadení, dovolenka ) najneskôr v nasledujúcom 

kalendárnom mesiaci.  

 

Čl. VIII 

PRÁVA A POVINNOSTI  

 8.1   Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby: 

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný:   

a) poskytovať prijímateľovi sociálnej služby sociálnu službu na odbornej úrovni, 

v rozsahu    

    uvedenom v článku V tejto zmluvy 

 b) prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby 

 c) 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  

d) aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností 

e) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel 

v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby 

f)  uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ak sa zmenia skutočnosti 

rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie za sociálnu službu 

 8.2 Práva a povinnosti prijímateľa sociálnej služby: 



 
 
 

 
 

 Prijímateľ sociálnej služby má právo:  

 a) na kvalitné poskytovanie sociálnej služby v rozsahu uvedenom v článku V tejto 

zmluvy 

b) na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu, telefonického kontaktu, 

písomného kontaktu alebo elektronického kontaktu  s osobou, ktorú si sám určí, 

najmä na účel ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, nadväzovania 

a udržiavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských 

vzťahov 

c) na nenarušovanie svojho osobného priestoru okrem situácie, ktorá neznesie odklad 

a vstup 

je nevyhnutný na ochranu jeho života, zdravia alebo majetku, na ochranu práv 

a slobôd   iných fyzických osôb alebo ochranu majetku zariadenia 

d) podieľať sa na určovaní životných podmienok v tomto zariadení prostredníctvom 

zvolených zástupcov prijímateľov sociálnej služby pri úprave domáceho poriadku, 

pri riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnej služby 

a výbere aktivít vykonávaných vo voľnom čase 

e) na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom sociálnej služby pri poskytovaní 

sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou. 

Prijímateľ sociálnej služby 

a) vyhlasuje, že nezamlčal žiadne vážne skutočnosti súvisiace s jeho telesným alebo   

duševným zdravím, prípadne sociálnou situáciou, ktorá by mohla mať vplyv na 

poskytovanie sociálnej služby v zariadení 

b) sa zaväzuje platiť úhradu podľa čl. VI bodu 6.2za poskytovanú sociálnu službu 

v dohodnutom termíne 

c) je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi sociálnej služby do ôsmich dní zmeny 

v príjmových pomeroch a v majetkových pomeroch rozhodujúcich na platenie 

úhrady za sociálnu službu 

d)  dodržiavať ustanovenia Domáceho poriadku  



 
 
 

 
 

e)  je povinný uzatvoriť dodatok k zmluve ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na 

určenie sumy úhrady a platenie úhrady za sociálnu službu 

f) zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí poskytovateľovi sociálnej služby v súvislosti 

s poskytovaním sociálnej služby       

  

Čl. IX 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

9.1  Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od  

9.2 Zmluvný vzťah pred uplynutím dohodnutej doby môže skončiť písomnou dohodou   

zmluvných strán alebo písomným jednostranným vypovedaním zmluvy.  

9.3  Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej 

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

30 dní. 

9.4 Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní 

sociálnej služby ak: 

a) prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy najmä 

tým,      že hrubo porušuje dobré mravy, čím narúša občianske spolužitie alebo 

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 ak sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu 

c) prevádzka zariadenia bola podstatne obmedzená alebo bol zmenený účel 

poskytovanej  sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej 

služby by pre  poskytovateľa  sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu 

d) vyšší územný celok rozhodol o zániku odkázanosti prijímateľa sociálnej služby na 

sociálnu službu 



 
 
 

 
 

9.5 Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy zo strany poskytovateľa je poskytovateľ 

sociálnej služby povinný doručiť prijímateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď 

s uvedením dôvodu výpovede. Výpovedná lehota v prípade jednostranného 

vypovedania zmluvy zo strany poskytovateľa  je 30 dní. 

Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení 

výpovede. 

9.6  Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne bezodkladne informovať o všetkých 

skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.  

 

Čl. X 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

10.1 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných 

a písomných dodatkov. 

10.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.1 – Výpočtový list. 

10.3 Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom č.448/2008 Z.z., 

Občianskym zákonníkom a VZN TTSK č.30/2014. 

10.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre 

poskytovateľa sociálnej služby a jeden pre prijímateľa sociálnej služby. 

10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva 

nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej 

obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

 

V Moravskom Sv. Jáne, dňa  

…........................................................  …...............................................                                                            

prijímateľ sociálnej služby     poskytovateľ sociálnej služby

    



 
 
 

 
 

Prílohač.8 Výpočtový list 

Zmluvyč. 

VÝPOČTOVÝLIST 

s účinnosťouod 

Výpočetmesačnejúhradyzabývanie 

Veľkosťpodlahovejplochy ...lôžkovejizbyč.............................m2 

Veľkosťpodlahovejplochy,ktorúobčanužíva....................m2:=m2 

Dennásadzbazaužívanie1m2...................................................................0,17 € 

Mesačnáúhradazabývanie................m2x0,17 € =€ x30dní= € 

Úhradu za bývanie si občan doplatí, alebo sa mu zníži, podľa počtu kalendárnych dní 

v príslušnom mesiaci. 

Výpočetmesačnejúhradyzastravovanie 

Stravnájednotkapricelodennejracionálnejstrave................................. € 

Režijnénáklady....................................................................................... € 

Dennásadzbazastravovanie...................................... € + € = € 

Mesačnáúhradazastravovanie................................................. € x30dní= € 

Úhraduzastravovaniesiobčandoplatí,alebosamuzníži,podľapočtuskutočneodobratýchjedál. 

Výpočetmesačnejúhradyzaupratovanie,pranie,žehlenie,údržbubieliznea šatstva 

Dennásadzba......................................................................................... € 

Mesačnáúhrada........................................................................... € x30dní= € 

Úhradu za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva si občan doplatí, alebo sa 

mu zníži, podľa počtu kalendárnych dní v príslušnom mesiaci. 

Výpočetmesačnejúhradyzapomocpriodkázanostinapomocinejfyzickejosoby 



 
 
 

 
 

Výškaúhradyzazaopatreniena1deň................................................... € 

Mesačnáúhradazazaopatrenie................................................. € x30dní= € 

Úhradu za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby si občan doplatí, alebo sa mu 

zníži, podľa počtu kalendárnych dní v príslušnom mesiaci. 

 

Celkovámesačnáúhrada 

v príslušnom kalendárnom mesiaci sa rovná súčtu súm úhrad za bývanie, stravovanie, za 

upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva  a pomoc pri odkázanosti 

napomocinejfyzickejosoby..............................................................................€  

V súlade so zákonom o  sociálnych službáchplatí prijímateľ sociálnej služby úhradu podľa 

svojho príjmu a majetku. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú službu musí 

prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% životného minima. 

Mesačný príjem prijímateľa sociálnej služby....................................................... €  

Zákonom garantovaný zostatok 25% sumy životného minima ............................. €  

Zostatok mesačného príjmu p.  

po zaplatení celkovej mesačnej úhrady..............................  € -  € = €  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Príloha č. 9 Splnomocnenie na disponovanie s finančnými prostriedkami prijímateľa 

 

 

Vec 

Splnomocnenie s hospodárením finančných prostriedkov 

 

 

 

....................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dát. narodenia, bydlisko) 

súdom ustanovený opatrovník nesvojprávneho .............................................., nar. ..................., 

bytom ..........................................................................., splnomocňujem vedenie DSS 

Moravský Sv. Ján s hospodárením finančných prostriedkov na konte peňažného depozitu (ide 

o zostatok finančných prostriedkov z dôchodku prijímateľa sociálnej služby po zaplatení 

mesačnej úhrady za poskytovanú službu v DSS Moravský Sv. Ján), ktoré budú použité na 

úhradu faktúr, nákup potravín, oblečenia, obuvi a osobných vecí nesvojprávneho.  

 

 

 

 

 

 

Dňa .................................. 

 

............................................. 

podpis opatrovníka 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Príloha č. 10 Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 

fyzickej osoby, ktorej sa poskytuje sociálna služba 

 

Meno a priezvisko osoby, ktorá udeľuje súhlas: ..........................................................................                                  

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ..................................................................................... 

 

V zmysle § 11 a 12 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov vyhlasujem, že súhlasím s poskytnutím a so spracúvaním mojich osobných údajov, 

ako aj s ich poskytovaním inej osobe, na účel súvisiaci s poskytovaním sociálnej služby na 

základe zmluvy uzatvorenej s DSS Moravský Sv. Ján č. 11. 

Súhlasím s vyhotovovaním fotodokumentácie mojej osoby v prípade potreby za účelom 

liečebným, za účelom spojeným s komunitným dianím a ich zverejňovaním na webovej 

stránke zariadenia a v priestoroch DSS Moravský Sv. Ján č.11. 

Súhlas na spracovávanie osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú a môže byť 

kedykoľvek odvolaný prostredníctvom písomného oznámenia doručeného DSS Moravský Sv. 

Ján č.11. 

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v ustanovení § 28 zákona 

č. 122/2013 Z. z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  ............................................... 

                                                                                                          vlastnoručný podpis 

                                                                                               (resp. podpis zákonného zástupcu) 



 
 
 

 
 

Príloha č. 11 Zmluva o úschove cenných vecí 

 

Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Sv. Ján 

Z M L U V A      O      Ú S CH O V E   

                           uzavretá medzi zložiteľom a uschovávateľom 

Uschovávateľ : Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Sv. Ján 

                             Zastúpený :  

Zložiteľ :                meno a priezvisko  

                                   dátum narodenia                          rodné číslo 

                                           I. 

Predmet    úschovy 

Dňa  DSS pre dospelých Moravský Sv. Ján ako uschovávateľ , prevzal do úschovy hnuteľné 

veci taxatívne uvedené / popis veci , ktorá je predmetom zmluvy o úschove 

Vkladnú knižku  č. so sumou  €. 

                            II. 

 Zmluvné podmienky 

1 / Uschovávateľ je povinný prevzatú vec opatrovať. 

2 / Ak predmetom úschovy je vkladná knižka, osobný účet uschovávateľ je povinný viesť     

evidenciu o zmenách. 

3 / Zložiteľ môže kedykoľvek žiadať o vrátenie veci. 

4 / Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch: / 1x zložiteľ, 1x uschovávateľ, 1x pracovník       

poverený vedením evidencie, 1x spis / 

–––––––––––––––––––––-                                     –––––––––––––––––––––––––– 

podpis zložiteľa                                                            podpis riaditeľa DSS 

––––––––––––––––––––-                                      ––––––––––––––––––––––––––– 



 
 
 

 
 

podpis pracovníka                                                        podpisy dvoch svedkov 

povereného ved. evidencie 

–––––––––––––––––––––-                                    ––––––––––––––––––––––––––– 

podpisy osôb pri vydaní                                              podpis pracovníka , ktorý 

predmetu úschovy                                                       prevzal vec do úschovy 

 

 

 

 

 

 

 


