Posudzované druhy sociálnych služieb v pôsobnosti vyššieho územného celku
(v súlade s § 81 zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov)

Forma a rozsah poskytovania sociálnej služby
V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku
do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba
dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania,
táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.
Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie
a monitorovanie fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov,
úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa
prílohy č. 4. Rozsah dohľadu poskytovaného v zariadení podporovaného bývania sa určuje v
hodinách alebo súhrnom úkonov, pri ktorých fyzická osoba potrebuje dohľad.
V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu
a) poskytuje: ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených
záujmov,
b) utvárajú podmienky na prípravu stravy,
c) vykonáva sociálna rehabilitácia.

Rehabilitačné stredisko
(§ 37)

V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je
nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť.
V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje: sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo, pomoc pri
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ubytovanie, stravovanie, pranie, upratovanie, žehlenie a
údržba bielizne a šatstva.
Ak sa poskytuje v rehabilitačnom stredisku ambulantná sociálna služba, zariadenie nie je povinné
poskytovať stravovanie, ubytovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.
Ak sa poskytuje pobytová sociálna služba v rehabilitačnom stredisku, možno ju poskytovať len na
určitý čas, najdlhšie na tri mesiace; túto lehotu možno predĺžiť len raz, najviac o tri mesiace.
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.

Podmienky pre určenie
odkázanosti na SS
1. vek (od 16. roku veku do
dovŕšenia dôchodkového
veku)
2. II. – VI. stupeň odkázanosti
3. odkázanosť na dohľad, pod
ktorým je FO schopná viesť
samostatný život.

II. – VI. stupeň odkázanosti,
alebo
ak je FO slabozraká alebo
nepočujúca alebo má ťažkú
obojstrannú nedoslýchavosť

Opätovné
posúdenie

Termín opätovného posúdenia sa určí
ak je predpoklad zmeny zdravotného stavu FO

Zariadenie podporovaného bývania
(§ 34)

Druh SS

Forma a rozsah poskytovania sociálnej služby
V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou
alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto
fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa
prílohy č. 3, alebo nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III
podľa prílohy č. 3.
V domove sociálnych služieb sa
a) poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna
rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a
údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu
dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna
služba,
b) zabezpečuje: pracovná terapia, záujmová činnosť,
c) utvárajú podmienky na vzdelávanie, úschovu cenných vecí.
Fyzickej osobe od 18 rokov veku do dovŕšenia dôchodkového veku možno poskytnúť v súlade s §
110l ods. 4 zákona o sociálnych službách sociálnu službu v domove sociálnych služieb aj ako
celoročnú pobytovú službu.
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 a má zdravotné
postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová
porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS
alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
V špecializovanom zariadení sa
a) poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna
rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a
údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu20)
dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna
služba,
b) zabezpečuje: pracovná terapia, záujmová činnosť, utvárajú podmienky na
1. vzdelávanie,
2. úschovu cenných vecí.
Na vzdelávanie podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky v špecializovanom
zariadení, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.
V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť.

Podmienky pre určenie
odkázanosti na SS

Opätovné
posúdenie

1. vek (od 18 rokov veku do

dovŕšenia dôchodkového
veku)
2. V., VI. stupeň odkázanosti
alebo
ak je FO nevidiaca alebo
prakticky nevidiaca a jej stupeň
odkázanosti je najmenej III
podľa prílohy č. 3.

1. V., VI. stupeň odkázanosti
2. zdravotné postihnutie:
Parkinsonova choroba,
Alzheimerova choroba,
pervazívna vývinová porucha,
skleróza multiplex,
schizofrénia, demencia
rôzneho typu etiológie,
hluchoslepota, AIDS alebo
organický psychosyndróm
ťažkého stupňa.

Termín opätovného posúdenia sa určí
ak je predpoklad zmeny zdravotného stavu FO

Špecializované zariadenie
(§ 39)

Domov sociálnych služieb
(§ 38)

Druh SS

