Dodatok č. 1
k Internej smernici IS/62
Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadenia sociálnych služieb
Domov MÁRIE Banská Štiavnica

Dodatok č. 1
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. 1 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
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
1. Článok 6 odsek 8 sa ruší.
2. Znenie Článku 6 Prednostné umiestnenie občana do Domova MÁRIE sa v bodoch 1
až 7 mení nasledovne:
1. Žiadosť o prednostné umiestnenie občana do zariadenia sociálnych služieb teda do
Domova MÁRIE na sociálnu službu v zariadení pre seniorov predkladá prioritne
obec/mesto, kde má občan trvalý pobyt. Žiadosť môže podať aj občan.
Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je potvrdenie obce/mesta (podľa trvalého
pobytu). Potvrdenie musí byť na predpísanom tlačive, ktoré je zverejnené na web
stránke BBSK a aj Domova MÁRIE.
2. V prípade, že sa žiadosť o prednostné umiestnenie týka sociálnej služby
zariadenie podporovaného bývania, domov sociálnych služieb a špecializované
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zariadenie, potvrdenie obce/mesta sa nepredkladá. Žiadosť musí byť písomná
s uvedením dôvodu prednostného umiestnenia.
Ak dôvodom na bezodkladné umiestnenie je vážne ohrozenie života a zdravia,
neoddeliteľnou prílohou žiadosti je potvrdenie lekára.
Žiadosť o prednostné umiestnenie je možné podať len do jedného zariadenia
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Túto skutočnosť občan
dokladuje čestným prehlásením na predpísanom tlačive, ktoré je zverejnené na
web stránke BBSK a aj Domova MÁRIE.
Po doručení žiadosti o prednostné umiestnenie občana najmenej dvaja sociálni
pracovníci, alebo iní odborní zamestnanci Domova MÁRIE vykonajú u tohto
občana sociálne šetrenie, z ktorého vypracujú podrobný záznam. V zázname
popíšu závažnosť sociálnej situácie a uvedú dôvod prednostného umiestnenia
občana na uvoľnené miesto v Domove MÁRIE, ktorý musí byť v súlade s § 8 ods.
6 zákona o sociálnych službách.
Po overení skutočností formou vykonaného sociálneho šetrenia u žiadateľa
o prednostné umiestnenie, riaditeľka Domova MÁRIE rozhodne o prednostnom
umiestnení. Na rozhodnutie sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní
(zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní)..
Rozhodnutie riaditeľky Domova MÁRIE sa doručuje žiadateľovi. V prípade, že je
žiadateľom obec/mesto, rozhodnutie sa doručuje aj obci/mestu. Rozhodnutie sa
oznamuje listom doručovaným doporučene s doručenkou.
V prípade , ak je žiadosť o prednostné umiestnenie doručená na Úrad BBSK,
žiadateľ je kontaktovaný zamestnancom BBSK za účelom zistenia o ktoré
zariadenie má záujem. O uvedenom je vyhotovený písomný záznam, ktorý je
súčasťou spisu. Následne je žiadosť odstúpená príslušnému zariadeniu na
vybavenie.

3. Do Smernice sa prikladá Príloha č. 1 (Potvrdenie obce/mesta) a príloha č. 2 (Čestné
prehlásenie občana) s nasledovným znením:
Príloha č. 1

Obec/mesto: .....................................................................................................................

POTVRDENIE
potvrdzuje, že žiadosť o bezodkladné umiestnenie v zariadení sociálnych služieb
(druh sociálnej služby – zariadenie pre seniorov)
Občana:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalý pobyt:

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

A. je v súlade s § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách 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.

Označí sa možnosť v súlade s § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách, ktorá je dôvodom
podania žiadosti o bezodkladné umiestnenie:
 Život alebo zdravie občana je vážne ohrozené
(priloží sa potvrdenie lekára)
Občan nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb, konkretizujte:
 Bytové podmienky – občan nemá bývanie alebo bývanie nenapĺňa základné funkcie
bývania (potreby spánku, prípravy potravy, osobnej hygieny)
 Osamelosť – občan je osamelý, nemá príbuzných, alebo v zmysle zákona č. 36/2005
Z. z. o rodine, nie je zabezpečený čl. 4 (všetci členovia rodiny majú povinnosť si
vzájomne si pomáhať) a § 66 zákona (deti, ktoré sú schopné sami sa živiť, sú povinné
zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú)
 Občan skončil pobyt v zariadení podľa osobitného predpisu (§ 59 ods. 5 zákona č.
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov) a nemá zabezpečené podmienky na bývanie
v prirodzenom rodinnom prostredí
Uveďte v ktorom zariadení bol ukončený pobyt: .................................................................
B. Dôvodom žiadosti o prednostné umiestnenie je nedostupnosť sociálnych služieb pre
seniorov poskytovaných v originálnej kompetencií obce (§ 80 ods. e) v mieste bydliska
občana
Uveďte úkony, ktoré vykonala obec/mesto na poskytnutie/zabezpečenie sociálnej služby:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Občanovi boli zo strany obce/mesta poskytnuté/zabezpečené nasledovné služby:
Opatrovateľská služba
 áno
 nie
 ak nie, uveďte dôvod: ............................................................................................
Denný stacionár
 áno
 nie
 ak nie, uveďte dôvod: .............................................................................................
Zariadenie opatrovateľskej služby
 áno
 nie

 ak nie, uveďte dôvod: ..............................................................................................
Zariadenie pre seniorov
 áno
 nie
 ak nie, uveďte dôvod): ............................................................................................
Využil občan možnosť umiestnenia v inom obecnom alebo súkromnom zariadení pre seniorov
 áno
 nie
V ..................................... dňa ................................

.........................................................
podpis zástupcu obce
otlačok pečiatky

Príloha č. 2

Čestné prehlásenie

Meno a priezvisko:

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

Dátum narodenia:

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

Trvalý pobyt:

........................................................................................................
čestne prehlasujem,

že žiadosť o prednostné umiestnenie si podávam len do jedného zariadenia sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a to (uveďte názov zariadenia):
....................................................................................................................................................

V .........................................., dňa .............................

......................................................
podpis žiadateľa
(zákonného zástupcu/opatrovníka)

Článok 3
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Internej smernice IS/62 zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.12.2020

Vypracoval: Mgr. Anna Bridišová
V Banskej Štiavnici, 16.11.2020

