
 

Dodatok č. 2 

k Internej smernici IS/62 

 

Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadenia sociálnych služieb 

Domov MÁRIE Banská Štiavnica 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 2 

k Internej smernici IS/62 

Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadenia sociálnych služieb 

Domov MÁRIE Banská Štiavnica 

vznikol na základe vydaného a schváleného   Dodatku č. 4 k smernici č. 005/2018/ODDSS 

- Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o postupe zabezpečenia poskytovania sociálnej služby 

v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. 

 

 

 

Článok  1 

Úvodné ustanovenia dodatku č. 2 

 

 

Týmto dodatkom  sa menia príslušné ustanovenia Internej smernice  IS/62 Postup prijímania 

a predvolávania občanov do zariadenia sociálnych služieb Domov MÁRIE Banská Štiavnica 

a to nasledovne: 

 

Článok  2 

Obsah dodatku č. 2 

 

1. Dopĺňa sa článok 6b „Prednostné umiestnenie štátnych príslušníkov tretích 

krajín“ do Domova MÁRIE,  ktorý znie: 

 

Článok  6b 

Prednostné umiestnenie štátnych príslušníkov tretích krajín do Domova MÁRIE 

 

1. Za štátneho príslušníka tretej krajiny sap re účely tejto smernice považuje každý, kto 

nie je štátnym občanom Slovenskej republiky ani občanom Únie. Štátnym 

príslušníkom tretej krajiny sa rozumie aj osoba bez štátnej príslušnosti a súčasne je 

ohrozený vojnovým konfliktom, endemickým násilím, humanitárnou katastrofou alebo 

sústavným alebo hromadným porušovaním ľudských práv v krajine svojho pôvodu. 

 

2. Smernica sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov tretej krajiny uvedených v ods.1. 



 

3. Za rodinného príslušníka štátneho príslušníka tretej krajiny sa považuje: 

- manžel štátneho príslušníka tretej krajiny, 

- maloleté dieťa štátneho príslušníka tretej krajiny alebo maloleté dieťa manžela 

štátneho príslušníka tretej krajiny, 

- rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym príslušníkom tretej krajiny. 

 

4. Konanie o prednostnom umiestnení do Domova MÁRIE sa začína na základe 

telefonickej, elektronickej alebo písomnej žiadosti, ktorá je doručená/podaná na Úrad 

BBSK. Po obdržaní žiadosti o prednostné umiestnenie štátneho príslušníka tretej 

krajiny, sociálni pracovníci Úradu BBSK alebo iní odborní zamestnanci na základe 

poverenia vykonajú sociálne šetrenie, z ktorého vypracujú podrobný záznam. 

 

5. O prednostnom umiestnení rozhodne vedúci oddelenia sociálnych služieb Úradu 

BBSK. Na rozhodnutie sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní). 

 

6. Pri rozhodovaní o prednostnom umiestnení sa prihliada na čl. 6, ods.4 písm. a) a b), 

článok 6 ods. 5 a 6. 

 

 

 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Internej smernice IS/62   a Dodatku č. 1 zostávajú nezmenené a 

v platnosti. 

 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 15.3.2022 

 

 

Vypracoval: Mgr. Anna Bridišová 

V Banskej Štiavnici, 14.3.2022  

 

 

                                                                                            Ing, Miroslava Bernátová 

                                                                                           riaditeľka Domova MÁRIE 


