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Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle § 8 ods. 1 a § 11 ods. 
2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a  § 47 ods. 13 a § 48 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“)  
 

vydáva 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 
23/2016 

o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym 
samosprávnym  krajom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

 
Čl. 1 

Základné ustanovenia 
 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje: 

 
a) podrobnosti o poskytovaní stravovania vrátane spôsobu zabezpečovania, 
b) stravovanie a výšku stravnej jednotky v krízovom stredisku (ďalej len zariadenie), 
c) ostatné podrobnosti o poskytovanej starostlivosti v zariadení, 
d) spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanú 

starostlivosť v zariadení. 
 
2. Zariadenie je určené pre deti vo veku od 3 rokov do ukončenia povinnej školskej 

dochádzky a zabezpečuje: 
 

a) vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. na základe dohody so 
zákonným zástupcom dieťaťa alebo na základe dohody s plnoletou fyzickou 
osobou, ktorá na základe rozhodnutia súdu vykonáva osobnú starostlivosť 
o dieťa (ďalej len ,,osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa“), 

b) výkon rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení podľa  § 37 zákona č. 36/2005 Z. 
z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov,  

c) výkon rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení  podľa § 75 a § 75a 
Občianskeho súdneho poriadku, 

d) výkon výchovného opatrenia podľa § 12 až § 15 zákona č. 305/2005 Z. z.. 
 
3. Zariadenie vykonáva svoju činnosť: 

 
a) ambulantnou formou, 
b) pobytovou formou. 
 
4. Poskytovaním starostlivosti na účely tohto nariadenia je: 

 
a) bývanie, 
b) stravovanie, 
c) obslužné činnosti, 
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d) osobné vybavenie. 
 
5. Bývanie na účely tohto nariadenia je užívanie obytnej miestnosti, príslušenstva 

obytnej miestnosti a spoločných priestorov, ich prevádzkového zariadenia 
a vybavenia a vecné plnenia spojené s bývaním. 

 
6. Stravovanie na účely tohto nariadenia je poskytnutie stravy v súlade so zásadami 

zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav detí podľa stravných 
jednotiek. 

 
7. Za celodenné stravovanie na účely tohto nariadenia sa považujú raňajky, 

desiata, obed, olovrant a večera. Pri diéte diabetickej, bielkovinovej, výživnej 
a špeciálnych diétach sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, desiata, 
obed, olovrant, večera a druhá večera. 

 
8. Obslužné činnosti na účely tohto nariadenia sú upratovanie, pranie, žehlenie 

a údržba bielizne a šatstva. 
 
9. Osobné vybavenie na účely tohto nariadenia je šatstvo, obuv, hygienické 

potreby, školské potreby a iné veci osobnej potreby poskytnuté deťom 
v zariadení, ak sa poskytuje starostlivosť podľa ods. 2 písm. b) a c) tohto článku. 

 
10. Ak sú opatrenia vykonávané ambulantnou formou, nie je poskytovaná dieťaťu 

starostlivosť podľa  ods. 4 tohto článku; v rámci ambulantnej formy sa vykonáva 
najmä sociálna práca, odborná diagnostika, pomoc na zvládnutie krízy, špeciálne 
sociálne poradenstvo, výchova, pomoc pri príprave na školské vyučovanie. 

 
11. Vykonávanie opatrení uvedených v ods. 2 písm. a) tohto článku je 

zabezpečované podľa ods. 3 tohto článku na základe „Dohody o poskytovaní 
starostlivosti a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately v krízovom stredisku“ (ďalej len dohoda), uzatvorenej medzi štatutárnym 
zástupcom zariadenia a zákonným zástupcom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa 
osobne stará o dieťa.  

 
Čl. 2 

Podrobnosti o stravovaní a výška stravnej jednotky 
 
1. Za stravovanie sa považuje poskytovanie  stravy v súlade so zásadami zdravej 

výživy a s prihliadnutím na vek a  zdravotný stav detí, ktorým sa stravovanie 
poskytuje. Stravovanie sa poskytuje podľa stravných jednotiek. Stravnou 
jednotkou sú náklady na suroviny. Stravovanie sa môže zabezpečiť odberom 
stravy z iného zariadenia sociálnych služieb.  

 
2. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh 

podávanej stravy osobitne na dobu jedného kalendárneho týždňa vopred.    
 
3.   Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. 
 
4. Stravná jednotka s počtom odobraných jedál zodpovedajúcim celodennému     

stravovaniu, je pri poskytovaní stravy na deň a na dieťa: 
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a) vo veku do 6 rokov  od 1,70 eur – do 3,00 eur 
b) od 6 rokov do 10 rokov od 2,50 eur – do 3,20 eur 
c) od 10 rokov do 15 rokov od 3,00 eur – do 3,50 eur 
d) nad 15 rokov   od 2,70 eur – do 4,50 eur 
 
5. Stravná jednotka ustanovená v ods. 4 tohto článku sa zvyšuje o 25% na deň na 

dieťa, ktorému sa zabezpečuje diabetická diéta, bielkovinová diéta, výživná diéta 
alebo špeciálna diéta.   

 
6. Počas sviatkov sa výdavky na potraviny a suroviny zvyšujú o 8% sumy životného 

minima pre nezaopatrené dieťa na kalendárny rok na dieťa.   
 
7. Percentuálne rozdelenie určenia stravnej jednotky na deň na dieťa a na účely 

úhrady za stravovanie sa riadi platnou legislatívou.  
 
8. Výška stravnej jednotky v zariadení stanovená v ods. 4 tohto článku určená 

z rozpätia podľa vekových kategórií sa určuje podľa miestnych podmienok. 
Výšku stravnej jednotky schvaľuje predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja na základe návrhu štatutárneho orgánu zariadenia. 

 
Čl. 3 

Úhrada za poskytovanú starostlivosť 
 
1. Zariadenie vykonáva svoju odbornú činnosť bez úhrady. Úhrada sa určuje za 

bývanie, stravovanie a obslužné činnosti poskytované v zariadení na základe 
dohody podľa Čl. 1 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia: 

 
a)  v plnej výške vypočítanej podľa ods. 4 až 6 tohto článku, ak príjem spoločne 

posudzovaných osôb je vyšší ako sumy životného minima alebo ak sa tento 
príjem rovná sumám životného minima ustanovených zákonom č. 601/2003 Z. z. 
o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov,  

 
b)  vo výške sumy prídavku na dieťa v súlade so zákonom č. 600/2003 Z. z. o 

prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení, ak príjem spoločne posudzovaných osôb je nižší ako sumy životného 
minima ustanovené zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
2. Príjmom je na účely určenia úhrady za poskytovanú starostlivosť v zariadení 

príjem spoločne posudzovaných osôb v domácnosti za predchádzajúce tri 
mesiace, ktoré predchádzajú kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa starostlivosť 
v zariadení začne poskytovať; spoločne posudzovanou osobou sa rozumie aj 
dieťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť. 

 
3. Úhradu podľa ods. 1 tohto článku hradí fyzická osoba  podľa Čl. 1 ods. 2 písm. a) 

tohto nariadenia na základe uzatvorenej dohody so zariadením. Uzatvorením 
dohody sa fyzická osoba podľa Čl.1 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia zaväzuje 
realizovať platbu za poskytnutú starostlivosť v predchádzajúcom kalendárnom 
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mesiaci najneskôr do 20. dňa nasledujúceho mesiaca poštovou poukážkou, 
priamym vkladom na účet zariadenia alebo bezhotovostným prevodom na účet 
zariadenia. Súčasťou dohody je aj záväzok, že fyzická osoba podľa Čl. 1 ods. 2 
písm. a) tohto nariadenia pri zmene príjmových pomerov spoločne 
posudzovaných osôb predloží aktuálne príjmy do 8 kalendárnych dní od zmeny 
príjmových pomerov.  

 
4. Úhrada za bývanie je 0,23 eur na deň na dieťa. 
 
5. Úhrada za stravovanie je vypočítaná v súlade s Čl. 2 tohto nariadenia. 
 
6. Úhrada za obslužné činnosti je 0,46 eur na deň na dieťa. 
 
7. Osobné vybavenie sa poskytuje bezplatne, ak zariadenie zabezpečuje podľa Čl. 

1 ods. 2 písm. b) a c) tohto nariadenia výkon rozhodnutia súdu o výchovnom 
opatrení a výkon rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení. 

 
8. Úhrada za bývanie, stravovanie a obslužné činnosti v zariadení sa určí podľa 

skutočného počtu dní v danom kalendárnom mesiaci. 
  
9. Fyzická osoba podľa Čl. 1 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia nehradí úhradu za 

neodobratú stravu, ak je dôvodom: 
 
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, 
b) pobyt dieťaťa v rodinnom prostredí počas vopred dohodnutých dní, ktorý je 

súčasťou sociálno-výchovnej práce s dieťaťom, rodinou, 
c) z iného dôvodu ako je uvedené v predchádzajúcich písm. a) a b), spomínaného 

bodu 9 tohto článku ak ho uzná štatutárny zástupca zariadenia. 
   

Čl. 4 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Všeobecne záväzné nariadenie číslo 23/2016 bolo schválené Zastupiteľstvom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 02.05.2016 uznesením č. ..../2016        
a účinnosť nadobúda dňa  01.06.2016. 

 
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné 

nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 7/2014 o poskytovaní 
starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom 
podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
schválené uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja              
č. 139/2014 zo dňa 07.07.2014. 

 
 
 
 
 
                                      Ing. Jaroslav Baška 
                                               predseda 


