
Pokyny k vyplneniu: 

Súčasťou „žiadosti o vydanie súladu s koncepciou rozvoja sociálnych služieb“ budú vyplnené tlačivá: 

-  „Hodnotiace kritériá“  (poskytovateľ vypĺňa len zelenou farbou vyznačené políčka), 

-  „Vyhlásenie o pravdivosti údajov“ (v prípade poskytnutia nepravdivých alebo neúplných 

údajov, TSK nebude povinný poskytnúť finančný príspevok  poskytovateľovi, ktorý bude 

neúspešným žiadateľom o finančný príspevok z MPSVR SR). 

- „sledované obdobie“-  znamená  počet dní  od skutočného začatia poskytovania sociálnej 

služby v  predchádzajúcom kalendárnom roku, 

napr. : 

  celý rok=365 dní, 

 priestupný rok = 366 dní,  

 začiatok poskytovania v priebehu kalendárneho roka = napr. k 15.09. 

(vrátane 15.9.) = 108 dní 

Charakteristika jednotlivých kritérií: 

POTREBNOSŤ 

- uvedené kritérium  poukazuje na poskytovanie sociálnej služby vzhľadom na potreby 

obyvateľov daného regiónu v nadväznosti na schválenú Koncepciu rozvoja sociálnych služieb 

Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030.  

- Pri službách krízovej intervencie sa berie do úvahy jedinečnosť vzhľadom na druh 

poskytovanej sociálnej služby a aj vzhľadom na cieľovú skupinu, ktorá je bez prístrešia, 

nachádza sa v ohrození sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa spoločensky 

začleniť, je ohrozená správaním iných fyzických osôb, alebo sa stala obeťou správania iných 

fyzických osôb.   

- Poskytovateľ sociálnej služby podmienenej odkázanosťou uvedie počet záujemcov 

evidovaných v zozname žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za 

predchádzajúci kalendárny mesiac, v ktorom je podávaná žiadosť o vydanie súladu 

s koncepciou.  

- Pri danom kritériu sa berie do úvahy jedinečnosť vzhľadom na druh sociálnej služby a cieľovú 

skupinu diagnóz. Cieľom TSK je rozširovanie počtu lôžok v špecializovanom zariadení pre 

občanov s diagnózami autizmus pre fyzické osoby po ukončení povinnej školskej dochádzky, 

schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie a Alzheimerova choroba.  Taktiež je cieľom 

TSK podpora ambulantnej formy sociálnej služby pred pobytovou sociálnou službou.  

DOSTUPNOSŤ 

- uvedené kritérium pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby celoročnej a týždennej súvisí 

s dostupnosťou sociálnej služby bez diskriminácie vzhľadom na trvalý pobyt občana, ktorý 

príslušný druh sociálnej služby  potrebuje na riešenie svojej nepriaznivej sociálnej situácie.  

- ide o reálny teritoriálny dosah poskytovateľa sociálnej služby k obyvateľom  jednotlivých 

lokalít nášho kraja, vzhľadom na zachovanie efektivity. Môžeme konštatovať, že nie  všetci  

poskytovatelia sociálnych služieb  poskytujú služby prioritne všetkým občanom  bez ohľadu 

na ich trvalý pobyt. 



- pri ambulantnej sociálnej službe je kladená vyššia váha kritéria na poskytovanie sociálnej 

služby vo vybraných okresoch (Považská Bystrica, Púchov), kde je  nižšia dostupnosť 

poskytovania ambulantných sociálnych služieb predovšetkým pre fyzické osoby po ukončení 

povinnej školskej dochádzky.  

EFEKTÍVNOSŤ 

- náklady na poskytovanie sociálnej služby sú pre poskytovateľa rozhodujúcimi na ďalšie 

poskytovanie sociálnych služieb, 

- efektívne využitie pre poskytovateľa znamená obsadenosť všetkých lôžok v rámci kapacity 

zapísanej v registri vedenom na TSK. 

NÁKLADOVOSŤ 

- ide o nákladovosť z pohľadu prijímateľa sociálnej služby 

- náklady poskytovateľa by sa nemali prejavovať  len na výške úhrady prijímateľa, nakoľko pri 

poskytovaní sociálnej služby  ide o viaczdrojové financovanie, teda na poskytovaní sociálnej 

služby musia participovať viaceré zložky, 

- ako iné zdroje príjmu poskytovateľa sa uvedú len dary, sponzorské, dotácie a granty na 

podporu rozvoja sociálnych služieb a pod.  – t.j. – všetky ďalšie príjmy okrem príjmov z úhrad 

od prijímateľa za poskytovanú sociálnu službu a príjmov v zmysle §71 ods. 7 (príspevok na 

poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie – MPSVR SR), §77 

(príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby  . VUC), §78a (príspevok na 

poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou – MPSVR SR) 

zákona č. 448/2008 Z. z.,  

- Celkové príjmy poskytovateľa sociálnej služby v sledovanom období = iné príjmy 

poskytovateľa + príjmy z úhrad za poskytovanú sociálnu službu + príjmy v zmysle § 71, § 77, 

§78a zákona č. 448/2008 Z. z.,  

- Poskytovateľ sociálne služby , ktorý v sledovanom období neposkytoval sociálnu službu 

uvádza predpokladanú výšku: 

 EON, 

 celkovú výšku úhrad, 

 celkové príjmy za poskytované sociálne služby, 

 celkovú výšku iných zdrojov príjmu. 

KVALITA SLUŽBY 

- ide o súhrn ukazovateľov, ktoré je povinný poskytovateľ sociálnej služby v zmysle 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 znení 

neskorších predpisov spĺňať počas celej doby poskytovania sociálnych služieb (nie len pri 

registrácii) – individuálne plánovanie, supervízia, zverejňovanie informácií, a pod., 

- prevádzkové podmienky – poskytovateľ spĺňa požiadavky v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 

259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov 

a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia – 

Príloha č. 5 tabuľky č. 8, 8aň, 8d) a tabuľka 9a).  


