
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 

 

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len „TSK“) je v súlade s § 81 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 (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z.“) a v zmysle §76 
zákona č. 305/2005 Z. z o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z.z.“) 
zriaďovateľom zariadenia sociálnych služieb Centrum sociálnych služieb – DOMINO, 
Veterná č. 11, 971 01 Prievidza (ďalej len „CSS-DOMINO“). 

 

II. Osobitná časť 

  

Dodatok č.6 k Zriaďovacej listine CSS – DOMINO sa vydáva z dôvodu zmeny 
zákona č. 305/2005 Z.z. v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
ktorá nadobudla účinnosť dňom 01.04.2018 a rieši tri základné okruhy zmien: 
 
1. oblasť ochrany práv detí, náhradnej rodinnej starostlivosti, 
2. oblasť výkonu opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately,  
3. oblasť resocializácie 

 
a  s  tým  spojenú  zmenu  financovania  výkonu.  Vytvorí sa  nový   druh   zariadenia    
z  dnešných detských domovov, krízových stredísk a resocializačných stredísk - 
Centrá pre deti a rodiny - sa umožní lepšie reagovať na potreby praxe. Tieto centrá 
budú plniť taký účel, aký si z ponuky zamerania vyberú, samozrejme v kontexte 
miestnych a regionálnych potrieb. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len 
„Ústredie“) bude zodpovedné za tzv. minimálnu sieť štátnej pomoci a zabezpečenie 
dostupnosti aj prostredníctvom akreditovaných subjektov a bude dbať na vytvorenie 
ucelenej funkčnej siete.  

V súlade s touto novelou je vyšší územný celok povinný do 15.novembra 2018 
oznámiť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - Ústrediu, v akom 
systéme bude toto zariadenie poskytovať odbornú pomoc, teda či sa stane 
zariadením sociálnych služieb (podľa zákona č. 448/2008 Z.z.)  alebo centrom pre 
deti a rodiny (podľa zákona č. 305/2005 Z.z.). 



V prípade ak by CSS-DOMINO – krízové stredisko poskytovalo odbornú pomoc ako 
Centrum pre deti a rodiny nebude možné, aby vykonávalo pobytové opatrenia súdu 
alebo ambulantné výchovné opatrenia. Zariadeniu nebude na poskytovanie opatrení 
poskytovaný príspevok z Ústredia, v zariadení bude poskytovaná starostlivosť 
výlučne na dohodu bez predchádzajúceho odporúčania orgánu sociálnoprávnej 
ochrany detí a kurately. Práca bude podrobnejšia a náročnejšia na odborný 
personál, bude zameraná prioritne na ambulantnú a terénnu formu priamo v rodinách 
a náročnejšia na prevádzku. Obe formy starostlivosti budú poskytované bezplatne 
a bude potrebné sa na ne zamerať a rozšíriť. Príjmy za pobytovú formu na dohodu 
budú minimálne. V roku 2017 predstavovali príjmy z úhrad na dohodu čiastku -  
3 324 EUR a príjmy z Ústredia predstavovali čiastku 48 276 EUR.  Výdavky TSK na 
zariadenie by sa zvýšili minimálne o sumu, ktorú zariadeniu poskytovalo Ústredie. 
Pre rok 2017 išlo o sumu 48 276 EUR – na 5 objednaných miest, z ktorých boli 
priebežne počas roka obsadzované iba 2 miesta. 

Dohody, na základe ktorých sa aktuálne poskytuje starostlivosť v krízovom stredisku 
celkom pre 5 detí, sú s rodičmi uzatvorené len do 31.12.2018. Pri uzatvorení dohody 
o poskytovaní starostlivosti zariadenie vždy spolupracovalo s príslušným úradom 
práce sociálnych vecí a rodiny, preto po skončení tejto služby budú deti v sledovaní 
sociálnych kurátorov. Preto už dnes zariadenie vie, že by v pôvodnom krízovom 
stredisku nezostalo žiadne dieťa po dátume 31.12.2018. 

V CSS-DOMINO sa poskytujú sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. - 
domov sociálnych služieb a služba včasnej intervencie. Vznikom nového druhu 
sociálnej služby špecializované zariadenie s cieľovou skupinou pervazívna vývinová 
porucha - autizmus – ambulantnou formou sa opäť rozšíria a skvalitnia sociálne 
služby poskytované obyvateľom hornej Nitry o druh sociálnej služby, po ktorom je 
najväčší dopyt. 

CSS-DOMINO eviduje aktuálne 16 žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní 
sociálnej služby, medzi ktorými je väčšina detí s diagnózou autizmus (počet detí 10).  

 
 Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja na schválenie, s účinnosťou od 01. 01. 2019, návrh Dodatku č.6 k Zriaďovacej 
listine Centrum sociálnych služieb – DOMINO, Veterná č. 11, 971 01 Prievidza, IČO: 
00648701 ev. č. 2007/004485 schválenej Zastupiteľstvom Trenčianskeho 
samosprávneho kraja dňa 28. 02. 2007 uznesením č. 166/2007. 
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