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Táto organizačná smernica (ďalej len OS) je súčasťou dokumentácie CSS
Slniečko. Účelom vypracovania OS je popísať všetky náležitosti a postupy
súvisiace s uzatváraním zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74
Z.č. 448/2008 o sociálnych službách, náležitostiach zmluvy a postupov,
ktoré predchádzajú uzavretiu zmluvy v Centre sociálnych služieb Slniečko.
OS platí pre všetky organizačné úseky Centra sociálnych služieb Slniečko
odo dňa účinnosti a je záväzná pre všetkých zamestnancov.
•

3.1. Použité pojmy

•
•
•
•
•

3.2. Použité skratky

Revízia/zmena:

Sociálna služba – je to odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia
činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na prevenciu
vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie
nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný
život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
zabezpečenie
nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
fyzickej osoby, riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
Prijímateľ sociálnej služby – fyzická osoba, ktorej sa poskytuje sociálna
služba.
Poskytovateľ sociálnej služby – právnická osoba zriadená Žilinským
samosprávnym krajom za účelom poskytovania sociálnych služieb – Domov
sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko.
Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby – podáva žiadateľ o sociálnu
službu na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu
službu.
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby – je právny úkon medzi
prijímateľom a poskytovateľom sociálnej služby, ktorý sa uzatvára
v písomnou formou a je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný.
Výpočtový list – kalkulácia výpočtu úhrad za poskytované služby.

CSS
R CSS
ÚS o PSS
EPÚ
ÚO a R
SÚ
ÚS
ŽSK
PSS
OS

Centrum sociálnych služieb
Riaditeľ CSS
Úsek starostlivosti o prijímateľov sociálnej služby
Ekonomicko-prevádzkový úsek
Úsek ošetrovania a rehabilitácie
Sociálny úsek
Úsek stravovania
Žilinský samosprávny kraj
Prijímateľ sociálnej služby
Organizačná smernica
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Informácie pre potencionálnych záujemcov o sociálnu službu, resp. pre ich
rodinných príslušníkov poskytujú poverení sociálni pracovníci. Záujemcov
transparentne a zrozumiteľne informujú o ponúkanej sociálnej službe
vrátane druhu, formy, rozsahu poskytovania sociálnej služby a výšky
úhrady za jej poskytovanie.

Konanie o začatí poskytovania sociálnej služby v CSS Slniečko prebieha
5. KONANIE O ZAČATÍ
v zmysle platnej legislatívy (zákona 448/2008 Z.z.), Všeobecne záväzného
POSKYTOVANIA
nariadenia Žilinského samosprávneho kraja a na základe Žiadosti
SOCIÁLNEJ SLUŽBY
o poskytovanie sociálnej služby.
5.1. Domov sociálnych
služieb

Občan, ktorý nedovŕšil dôchodkový vek a je odkázaný na pomoc inej
fyzickej osoby podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
doplnenú o doklady o nepriaznivom zdravotnom stave (fotokópia
lekárskych vyšetrení, prepúšťaciu správu alebo lekársky nález) na Žilinský
samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí, Komenského 48, 011 09 Žilina.
ŽSK vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví
stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný.
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu
službu požiada občan ním vybraného poskytovateľa sociálnej služby
o poskytnutie sociálnej služby.

5.2. Špecializované
zariadenie

Dospelá fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorým je najmä
Parkinsonová choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová
porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie,
hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa,
podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, doplnenú
o doklady o nepriaznivom zdravotnom stave (fotokópie lekárskych
vyšetrení, prepúšťaciu správu alebo lekársky nález na Žilinský
samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí, Komenského 48, 011 09 Žilina.
ŽSK Žilina vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktorom
stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ
odkázaný. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na
sociálnu službu v špecializovanom zariadení požiada občan ním vybraného
poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby.

5.3. Jedáleň

6. POSTUP PRED
UZATVORENÍM
ZMLUVY

Stravovanie v zariadení sociálnych služieb možno poskytovať okrem
prijímateľa sociálnej služby aj:
a) fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý
zdravotný stav,
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek.
Na tieto fyzické osoby sa nevzťahujú ustanovenia Všeobecného záväzného
nariadenia Žilinského samosprávneho kraja.
Fyzická osoba (alebo jej zákonný zástupca), ktorá má záujem
o poskytovanie alebo zabezpečenie sociálnej služby v zariadeniach
sociálnych služieb uvedených v zákone č. 448/2008 o sociálnych službách
v § 38 a v § 39, je povinná podať písomnú „Žiadosť o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby“ vyššiemu územnému celku – Žilinskému
samosprávnemu kraju. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie
sociálnej služby v CSS Slniečko
poskytne údaje v zmysle Zákona
o sociálnych službách § 74 ods. 3, priamo zariadeniu.
Copyright © CSS Slniečko
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Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v CSS Slniečko (príloha procesu
PP01.F11) je možné podať osobne alebo poštou. Tlačivo žiadosti je
uverejnené na webovej stránke zariadenia, alebo je možné vyzdvihnúť ho
priamo v zariadení. Doručená žiadosť sa zaeviduje do registratúrneho
denníka v programe Fabasoft dňom doručenia a pridelí sa jej registratúrne
číslo. Poverený sociálny pracovník skontroluje oprávnenosť žiadosti a ak
nie je oprávnená, oznámi to bezodkladne žiadateľovi a vráti žiadosť.
V prípade, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti, požiada žiadateľa
o doplnenie žiadosti.
Žiadosť musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti :
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna
služba, dátum narodenia a adresa jej pobytu,
b) miesto poskytovania sociálnej služby,
c) druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
d) deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej
služby,
e) potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch fyzickej osoby,
ktorej sa má poskytovať sociálna služba a osôb, ktorých príjmy sa s ňou
spoločne posudzujú a spoločne započítavajú.
K žiadosti musia byť doložené prílohy v zmysle zákona 448/2008 Z.z. (toto
neplatí, ak sa jedná o osobu, ktorá bude platiť úhradu najmenej vo výške
ekonomicky oprávnených nákladov – samoplatcu). Žiadateľ je povinný k
žiadosti predložiť :
• právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, okrem fyzickej osoby,
ktorej sa má poskytnúť sociálna služba bezodkladne podľa Zákona
o sociálnych službách § 8 ods. 6
• v prípade, že je občan pozbavený alebo obmedzený spôsobilosti na
právne úkony priloží overené právoplatné Uznesenie súdu
o ustanovení opatrovníka a Rozsudok o pozbavení spôsobilosti na
právne úkony alebo o obmedzení spôsobilosti na právne úkony
• potvrdenie o aktuálnom príjme (dôchodku) resp. posledné
rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne
• čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch.
Ak je žiadosť kompletná zodpovedný zamestnanec sociálneho úseku ju
predloží na posúdenie komisie. Kompletnú žiadosť posudzuje komisia
v zložení : riaditeľ, vedúci sociálneho úseku, vedúci zdravotného úseku.
Komisia každú žiadosť posúdi a rozhodne. Ak nie je možné o žiadosti
jednoznačne rozhodnúť, navrhne komisia sociálne šetrenie, ktoré vykoná
poverený sociálny pracovník spolu s vedúcou zdravotného úseku.
Výsledkom sociálneho šetrenia je zápis,
ktorý bezprostredne po
uskutočnení sociálneho šetrenia vypracujú poverení zamestnanci, priložia
k žiadosti a odovzdajú na opätovné posúdenie komisiou.

6.2. Evidencia
žiadateľov
o poskytovanie
sociálnej služby

Prijatie občana do CSS Slniečko závisí od toho, či je v danom čase
v zariadení voľné miesto, alebo je kapacita zariadenia plne obsadená.
V prípade, že zariadenie nemá v čase podania žiadosti o poskytovanie
sociálnej služby voľné vhodné miesto, zaradí žiadosť občana s jeho
súhlasom a po podpísaní súhlasu so spracovaním osobných údajov (viď
príloha procesu PP01.F10) do evidencie žiadateľov na poskytovanie
sociálnej služby.
Občania sú do zariadenia prijímaní resp. zaraďovaní do evidencie
žiadateľov podľa poradia v akom bola doručená kompletná žiadosť
o poskytovanie sociálnej služby. V prípade, že bola doručená nekompletná
žiadosť a bolo nevyhnutné jej doplnenie, rozhodujúcim je dátum
Copyright © CSS Slniečko
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skompletizovania žiadosti. CSS Slniečko vedie osobitne evidenciu pre
žiadateľov do domova sociálnych služieb a osobitne do špecializovaného
zariadenia.
V prípade, že sa v zariadení uvoľní miesto, poverený sociálny pracovník
opätovne preskúma žiadosť občana, ktorý je na prvom mieste v evidencii
žiadateľov, či nedošlo k zmene v skutočnostiach rozhodujúcich na začatie
poskytovania sociálnej služby, napr. zmena zdravotného stavu, sociálnej
situácie, či je uvoľnené miesto vhodné pre žiadateľa najmä v závislosti na
jeho potrebách, mobilite a iných osobitných požiadavkách záujemcu.
Ak žiadateľ zaradený do evidencie po uvoľnení miesta v zariadení neprejaví
záujem o začatie poskytovania sociálnej služby, alebo bez uvedenia dôvodu
nenastúpi v určený deň do zariadenia je jeho žiadosť preradená na
posledné miesto v evidencii žiadateľov na poskytovanie sociálnej služby.
Žiadateľ môže byť vyradený z evidencie žiadateľov:
• na základe písomnej žiadosti o vyradenie
• na základe písomného oznámenia o úmrtí žiadateľa.
CSS Slniečko vykonáva 1x ročne aktualizáciu evidencie žiadateľov. Osloví
žiadateľa a zisťuje, či jeho záujem o umiestnenie v zariadení pretrváva,
alebo nastali zmeny, ktoré sú dôvodom na vyradenie jeho žiadosti
z evidencie žiadateľov.

6.3. Bezodkladné
poskytnutie
sociálnej služby

CSS Slniečko v prípade, že má voľné miesto začne bezodkladne poskytovať
sociálnu službu fyzickej osobe aj pred nadobudnutím právoplatnosti
rozhodnutia o odkázanosti v zmysle zákona 448/2008 Z.z. v znení
neskorších právnych predpisov u žiadateľa, ktorého život a zdravie sú
vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné
podmienky na uspokojenie základných životných potrieb.
CSS Slniečko bezodkladne poskytne sociálnu službu:
• žiadateľovi, ktorého žiadosť nie je evidovaná v evidencii žiadateľov
na poskytovanie sociálnej služby na základe súhlasu alebo žiadosti
zriaďovateľa o bezodkladnom umiestnení
• žiadateľovi, ktorého žiadosť je zaradená v evidencii žiadateľov na
poskytovanie sociálnej služby a u ktorého došlo k závažným
zmenám zdravotného stavu, alebo sociálnej situácie (choroba, resp.
úmrtie člena rodiny, ktorý zabezpečoval starostlivosť).

6.4. Predvolanie k
nástupu

V prípade, že je v CSS Slniečko vhodné voľné miesto, zariadenie oboznámi
s touto skutočnosťou žiadateľa listom, predvolaním k nástupu (viď príloha
procesu PP01.D07), v ktorom uvedie dátum začatia poskytovania sociálnej
služby. Na vybavenie všetkých náležitosti spojených s nástupom do
zariadenia poskytne žiadateľovi minimálne 14 dní. V predvolaní k nástupu
sa uvedú všetky náležitosti potrebné k začatiu a následnému poskytovaniu
sociálnej služby.
Pri prijatí do CSS Slniečko je potrebné predložiť :
• potvrdenie o bezinfekčnosti (všeobecný lekár)
• vyšetrenie na HBsAg, TT (tampón hrdla), TN (výter nosa), TS
kult+cilt (tampón stolice), KO+Diff
• RTG pľúc popis, HT+glykémia
• Anti HCV, BWR, HIV
• výsledky vyšetrenia : interné, neurologické, psychiatrické, prípadne
od odborných lekárov u ktorých je dispenzarizovaný/á
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zdravotnú dokumentáciu v prípade, že sa rozhodne prejsť do
starostlivosti ošetrujúceho lekára, ktorý pravidelne dochádza do
zariadenia
platný občiansky preukaz, rodný list, preukaz poistenca

Pri nástupe do zariadenia je potrebné priniesť :
•
•

naordinované lieky ktoré občan užíva minimálne na 1 mesiac
osobné veci, ako šatstvo (musí byť vhodne označené, vyšité
iniciálny), jednorazové absorpčné pomôcky, hygienické potreby
predmety osobnej potreby a pod.
Občan je prijímaný v kancelárii sociálneho pracovníka za prítomnosti
vedúceho zdravotného úseku.
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Bezprostredne po príchode občana do zariadenia je sním uzatvorená
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby na základe ktorej poskytovateľ
poskytuje sociálnu službu prijímateľovi. Zmluva o poskytovaní sociálnej
služby musí byť uzatvorená písomnou formou a musí byť uzatvorená
spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby (resp. pre zákonného
zástupcu prijímateľa, alebo pre súdom ustanoveného opatrovníka
prijímateľa, alebo pre inú fyzickú osobu podľa § 92 ods. 6 zákona o
sociálnych službách) zrozumiteľný. Vzor zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby v CSS Slniečko tvorí prílohu č. 1 tejto smernice. Zariadenie využíva
aj alternatívnu formu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby ako
prostriedok k zabezpečeniu efektívnejšieho prenosu informácii medzi
poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby. Táto zmluva je právne
nezáväzná, má len informatívny charakter (viď. príloha č. 2).
Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby je povinná
poskytovateľovi
sociálnej
služby
na
účely
uzatvorenia
zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby uviesť tieto údaje a predložiť tieto
potvrdenia a doklady:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna
služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu,
b) miesto poskytovania sociálnej služby,
c) druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
d) deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej
služby
e) potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch fyzickej osoby,
ktorej sa má poskytovať sociálna služba a osôb, ktorých príjmy sa s ňou
spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, to neplatí pre fyzickú osobu,
ktorá bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených
nákladov
f) právoplatné rozhodnutie o odkázanosti (neplatí pre fyzickú osobu, ktorej
sa má poskytovať sociálna služba bezodkladne).
Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenia zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby peňažným alebo nepeňažným plnením.
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje:
a) označenie zmluvných strán,
b) predmet zmluvy,
c) druh poskytovania sociálnej služby,
d) vecný rozsah sociálnej služby a formu poskytovania sociálnej služby,
e) počet odobratých jedál,
f) deň začatia poskytovania sociálnej služby,
g) čas poskytovania sociálnej služby,
h) miesto poskytovania sociálnej služby,
i) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej
platenia,
j) sumu úhrady za sociálnu službu po uplatnení § 73 ods. 1 až 10 Zákona
o sociálnych službách a spôsob jej určenia, sumu nezaplatenej úhrady za
sociálnu službu podľa § 73 ods. 14, podmienky vrátenia, podmienky jej
zúčtovania a lehotu na jej zúčtovanie,
k) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,
l) dôvody jednostrannej výpovede zmluvy,
m) prerušenie poskytovania sociálnej služby,
n) práva o povinnosti zúčastnených strán,
o) záverečné ustanovenia.
Podrobný rozpis výpočtu úhrady je uvedený vo výpočtovom liste, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Spôsob
výpočtu sumy úhrady za poskytované sociálne služby sú spracované v OS
15 pod názvom Smernica o poskytovaní sociálnych služieb a o určení sumy
úhrady za sociálne služby.
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V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa môžu dohodnúť aj ďalšie
náležitosti podľa druhu sociálnej služby.
Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní
7.2. Podmienky
sociálnej služby, možno tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve
zvyšovania sumy
o poskytovaní sociálnej služby.
úhrady za sociálnu
Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenia
službu
úhrady za sociálnu službu, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ
sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní
sociálnej služby.
Výšku sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu môže poskytovateľ
upravovať s prihliadnutím na skutočne poskytnutý rozsah poskytovanej
sociálnej služby a ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie
úhrady za sociálnu službu. Výška sumy úhrady sa upravuje v nadväznosti
na zmenu zákona o sociálnych službách alebo pri zmene VZN ŽSK
a každoročne v súvislosti s výškou režijných nákladov na prípravu stravy
na prijímateľa sociálnej služby, vo výške skutočných režijných nákladov na
prípravu celodennej stravy vypočítaných za predchádzajúci kalendárny rok
na deň na prijímateľa sociálnej služby.

7.3. Prerušenie
poskytovania
sociálnej služby

7.4. Uzatvorenie
zmluvy
o poskytovaní
sociálnej služby

Prijímateľ sociálnej služby oznamuje neprítomnosť v zariadení pre účely
ohlásenia neodobratia jedla 48 hodín vopred. Prijímateľovi sociálnej služby
vráti poskytovateľ sociálnej služby zaplatenú úhradu za stravovanie alebo
jej časť vo výške podľa skutočného počtu vopred ohlásených neodobratých
jedál najneskôr 15 dní od vyúčtovania. Prijímateľ sociálnej služby doplatí
poskytovateľovi sociálnej služby úhradu za stravovanie podľa skutočného
počtu odobratých jedál najneskôr do 15 dní od vyúčtovania.
Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti obslužné
činnosti a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za
ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou
fyzickou osobou. V prípade, že úhrada bude v danom mesiaci znížená,
bude vzniknutý preplatok vrátený prijímateľovi do konca nasledujúceho
kalendárneho mesiaca.

Poverený sociálny pracovník vypracuje návrh zmluvy, zaeviduje zmluvu do
registratúrneho denníka v programe Fabasoft dňom nástupu občana do
zariadenia a pridelí sa jej registratúrne číslo. Zmluvu predloží na podpis
štatutárovi zariadenia a prijímateľovi sociálnej služby. Pred podpisom
zmluvy je klient podrobne oboznámený s jej obsahom, s podmienkami
poskytovania sociálnej služby, so svojimi právami a povinnosťami,
s výškou úhrady za sociálnu službu, o aký druh, formu a rozsah
poskytovania sociálnej služby ide. Poverený sociálny pracovník dbá na to,
aby klient mal dostatočne dlhý čas oboznámiť sa s obsahom zmluvy,
podrobne si ju prečítať. Klient má možnosť opýtať sa čomu nerozumie,
resp. s čím nesúhlasí. V prípade, že štatutár zariadenia a klient súhlasia
s obsahom zmluvy, dôjde k jej podpísaniu. Zmluva sa vyhotovuje v 3
exemplároch, z toho 1 obdrží prijímateľ a 2 poskytovateľ sociálnej služby,
ktoré sú následne uložená do osobného spisu prijímateľa.
V prípade, že prijímateľ sociálnej služby je zbavený spôsobilosti na právne
úkony, tento úkon za neho vykonáva jeho súdom určený opatrovník, ktorý
sa preukazuje právoplatným rozhodnutím súdu o tom, že je súdom
ustanovený opatrovník, prípadne listinou o ustanovení za opatrovníka.
Po uzatvorení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby poverený sociálny
pracovník oboznámi novoprijatého PSS s Domácim poriadkom. Pri prijatí
do CSS Slniečko PSS prípadne jeho zákonný zástupca alebo opatrovník :
- vyplní Biografický vstupný dotazník ( príloha procesu PP01.F12).
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- podpíše Protokol o oboznámení s Domácim poriadkom a smernicou O ochrane a dodržiavaní základných ľudských práv a slobôd
prijímateľov sociálnej služby (príloha procesu PP01.F13).
- podpíše Čestné prehlásenie k zabezpečeniu pohrebu a jeho finančné
krytie (príloha procesu PP01.F14)
- podpíše Protokol o preberaní osobných dokumentov (príloha procesu
PP01.F15).
- je oboznámený s možnosťou úschovy v zariadení a v prípade záujmu
je s ním uzatvorená Zmluva o úschove (viď príloha č. 1, MP 31)
-podpíše Súhlas k hospodáreniu s finančnými prostriedkami (príloha
procesu PP01.F16)
Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje
na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu
alebo jej časť platiť aj iná osoba (rodičia, deti, manžel, manželka a pod.)
ktorá môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení
úhrady za sociálnu službu.
Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za
sociálnu službu alebo jej časť ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu
službu, prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené plnoleté deti
a rodičov. Zaopatrené plnoleté deti alebo rodičia môžu uzatvoriť
s poskytovateľom sociálnej služby písomnú zmluvu o platení úhrady za
sociálnu službu (príloha procesu PP01.D12).
Sociálny pracovník po uzatvorení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
s prijímateľom podáva „Hlásenie o trvalom, prípadne prechodnom pobyte“
na príslušnom obecnom úrade.

7.5. Práva a povinnosti 1. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť pre prijímateľa sociálnej
služby zrozumiteľná.
prijímateľa
2. Prijímateľ má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá umožňuje
sociálnej služby
realizovať jeho základné ľudské práva a slobody, zachováva jeho ľudskú
dôstojnosť, aktivizuje ho k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho
sociálnemu vylúčeniu a podporuje jeho začlenenie do spoločnosti.
3. Prijímateľ má právo na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného
kontaktu,
telefonického
kontaktu,
písomného
kontaktu
alebo
elektronického kontaktu s osobou, ktorú si sám určí, najmä na účel jeho
práv a právom chránených záujmov, nadväzovanie a udržiavanie
sociálnych väzieb s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských
vzťahov.
4. Prijímateľ má právo na nenarušovanie svojho osobného priestoru okrem
situácie, ktorá neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu jeho
života, zdravia alebo majetku, na ochranu práv a slobôd iných fyzických
osôb alebo ochranu majetku zariadenia.
5. Prijímateľ má právo podieľať sa na určovaní životných podmienok
v zariadení prostredníctvom zvolených zástupcov prijímateľov sociálnej
služby pri úprave domáceho poriadku, pri riešení vecí súvisiacich
s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnych služieb a výbere aktivít
vykonávaných vo voľnom čase.
6. Prijímateľ sociálnej služby má právo na náhradu škody spôsobenej
poskytovateľom sociálnej služby pri poskytovaní sociálnej služby alebo
v priamej súvislosti s ňou.
7. Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu
o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná lehota je 1 kalendárny mesiac (nesmie byť dlhšia ako 30 dní)
a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola písomná
výpoveď doručená poskytovateľovi.
8. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v poskytovateľom
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stanovenej výške a v termíne splatnosti.
9. Prijímateľ je povinný podľa § 93, ods. 1 zákona 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách písomne oznámiť Žilinskému samosprávnemu kraju
do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie
odkázanosti na sociálnu službu a poskytovateľovi sociálnej služby zmeny
v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na
platenie úhrady za sociálnu službu.
10. Prijímateľ je povinný na výzvu Žilinského samosprávneho kraja
zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a opätovného posúdenia
zdravotného stavu v termíne určenom zdravotníckym pracovníkom podľa
zákona o sociálnych službách.
11. Prijímateľ je povinný poskytovateľovi oznámiť výšku svojich príjmov
a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť
zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú
rozhodujúce na platenie úhrady za sociálnu službu.
12. Prijímateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Domáceho poriadku.
Základné ľudské práva a slobody vyplývajúce z medzinárodných dohovorov
sú garantované ústavou slovenskej republiky a sú obsiahnuté aj v zákone
448/2008 Z.z. o sociálnych službách. CSS Slniečko má v súvislosti
s dodržiavaním ľudských práv spracovanú smernicu PP07.S01 Ochrana
a dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd.

7.6. Práva a povinnosti 1. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu
o poskytovaní sociálnej služby.
poskytovateľa
2. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný dodržiavať všetky náležitosti
sociálnej služby
zmluvy v súlade s § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a
VZN ŽSK č. 31/2014.
3.
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný prihliadať na individuálne
potreby prijímateľa sociálnej služby, aktivizovať prijímateľa sociálnej
služby podľa jeho schopností a možností, poskytovať sociálnu službu na
odbornej úrovni a spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri
utváraní podmienok na návrat prijímateľa sociálnej služby do prirodzeného
prostredia alebo komunitného prostredia s prednostným poskytovaním
sociálnej služby terénnou formou, ambulantnou formou alebo týždennou
pobytovou formou, a to so súhlasom prijímateľa sociálnej služby a pri
rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného
stavu.
4. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný plánovať poskytovanie sociálnej
služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa
sociálnej služby, viesť písomné individuálne záznamy o priebehu
poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh poskytovania sociálnej
služby za účasti prijímateľa sociálnej služby.
5. Poskytovateľ je povinný dodržiavať a postupovať podľa § 10 zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách pri používaní prostriedkov
netelesného a telesného obmedzenia na základe vedeného registra.
6. Poverený zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby má právo
v zariadení vstúpiť do obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej
miestnosti aj bez súhlasu prijímateľa, ktorému sa v nej poskytuje
ubytovanie, ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu
života, zdravia alebo majetku tejto fyzickej osoby, na ochranu práv
a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu majetku zariadenia.
7. Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu
o poskytovaní sociálnej služby, len z týchto dôvodov:
a) Prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré
mravy, čím narúša občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu
za sociálnu službu za čas dlhší ako tri mesiace alebo platí len časť
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dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej
mesačnej úhrady.
b) Prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí podľa § 74 ods. 12 zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách dodatok k zmluve o poskytovaní
sociálnej služby, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy
úhrady a platenia úhrady za sociálnu službu najneskôr do 10 dní.
c) Prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel
poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní
sociálnej služby by pre poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú
nevýhodu.
d) Žilinský samosprávny kraj rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby
na sociálnu službu.
e) prijímateľ sociálnej služby bez vážneho dôvodu nevyužíva sociálnu
službu po dobu dlhšiu ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, za vážny
dôvod sa považuje najmä pobyt v zdravotníckom zariadení.
8. Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je poskytovateľ sociálnej služby
povinný doručiť prijímateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď
s uvedením dôvodu výpovede. Výpovedná lehota je 1 kalendárny mesiac,
pričom začína plynúť 1. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená prijímateľovi sociálnej
služby. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný vopred písomne oznámiť
prijímateľovi sociálnej služby začiatok plynutia výpovednej lehoty.
9. Ak poskytovateľ sociálnej služby vypovedá zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby z dôvodu uvedeného v § 74 odseku 14 zákona č. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách a ide o poskytovanie celoročnej sociálnej služby,
sú obec a vyšší územný celok v rámci svojej pôsobnosti povinné
v spolupráci s poskytovateľom sociálnej služby zabezpečiť fyzickej osobe
nevyhnutné podmienky na zabezpečenie základných životných potrieb, ak
si ich nevie zabezpečiť sama.
10. Ak poskytovateľ sociálnej služby vypovedá zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby z dôvodu uvedeného v § 74 odseku 14 písm. c) zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách a ide o poskytovanie celoročnej
pobytovej sociálnej služby je poskytovateľ povinný zabezpečiť prijímateľovi
sociálnej služby poskytovanie sociálnej služby rovnakého druhu za
porovnateľných podmienok u iného poskytovateľa sociálnej služby. Ak
neverejný poskytovateľ sociálnej služby nemôže zabezpečiť poskytovanie
sociálnej služby u iného poskytovateľa sociálnej služby, zabezpečí
poskytovanie tejto sociálnej služby obec alebo vyšší územný celok
v rozsahu svojej pôsobnosti.
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Najdôležitejším ukazovateľom hodnotenia kvality poskytovaných služieb je
spokojnosť/nespokojnosť PSS a jeho rodinných príslušníkov.
Centrum sociálnych služieb Slniečko dáva pravidelne možnosť
prijímateľom ako aj ich rodinným príslušníkom vyjadriť spokojnosť, resp.
nespokojnosť s poskytovanou sociálnom
službou prostredníctvom
schránky na anonymné podnety a pripomienky, umiestnenej vo vestibule
zariadenia. Schránku vyberá poverený pracovník vždy na konci
príslušného kalendárneho mesiaca. Anonymné pripomienky a návrhy sa
prednesú a prerokujú na najbližšej gremiálnej porade vedenia zariadenia
a odpovede sa vyvesia na tabuli,
ktorá je umiestnená vo vestibule
zariadenia a je určená
na tento účel. Rodinní príslušníci a ostatní
zainteresovaní majú možnosť pripomienkovať poskytované sociálne služby
aj na web-stránke zariadenia. Zástupca PSS z radov rodičov je pravidelne
informovaný o všetkých zmenách v zariadení.
V prípade nespokojnosti prijímateľa, resp. rodinných príslušníkov, majú
títo možnosť podať sťažnosť. Na tento účel má zariadenie vypracovanú
organizačnú smernicu OS 22 Riadenie nezhôd, sťažností, petícií
a dodávateľských reklamácií, ktorá popisuje všetky náležitosti a postupy
súvisiace s podávaním a vybavovaním sťažností.
CSS Slniečko každoročne realizuje prieskum spokojnosti adresovaný
prijímateľom sociálnej služby, ktorí využívajú sociálne služby poskytované
v zariadení, a tiež ich rodinných príslušníkov, resp. opatrovníkov.
Monitoring spokojnosti je realizovaný dotazníkovou formou. Dotazník ako
výskumný nástroj zameraný na hromadné a pomerne rýchle zisťovanie
názorov a postojov respondentov je doručovaný rodinným príslušníkom
poštou a prijímateľom sociálnej služby v zariadení osobne. Zozbierané
dotazníky sa vyhodnocujú na sociálnom úseku a výstupy sú zapracované
do Správy z preskúmania systému manažmentu kvality vedením, kde sa
porovnávajú s predchádzajúcim hodnotiacim obdobím.
Výsledky monitoringu spokojnosti sú zahrnuté do stanovených cieľov
kvality v nasledujúcom období.
Monitoring spokojnosti PSS (príloha č. 3) je zameraný na zisťovanie
spokojnosti najmä v oblasti rešpektovania prianí a potrieb prijímateľov,
ponúkaných voľnočasových aktivít, zabezpečenie pravidelného pobytu na
čerstvom vzduchu, správanie PSS. V dotazníku sú kladené otázky
zamerané aj na zisťovanie zdravotného stavu, t.j. výskyt dekubitov,
pravidelné poskytovanie rehabilitačnej starostlivosti, bazálnej stimulácie,
stav hmotnosti a stav pokožky tela PSS. Monitoring sa zameriava aj na
spoluprácu
prijímateľov
pri
realizácii
aktivít
naplánovaných
v individuálnych plánoch a profiloch na jednu stranu. U PSS ktorí pre svoj
zdravotný stav nie sú schopní komunikovať a formulovať svoje požiadavky
a názory vypisuje dotazník kľúčový pracovník.
Monitoring spokojnosti zákonných zástupcov, resp. opatrovníkov PSS
(príloha č. 4) je každoročne zameraný na monitorovanie spokojnosti zo
strany
rodinných
príslušníkov
a opatrovníkov
najmä
v oblasti
poskytovaných sociálnych služieb, s prístupom a komunikáciou zo strany
personálu, v oblasti stravovania a ponuky záujmových a voľnočasových
aktivít, úrovňou materiálneho vybavenia zariadenia. V dotazníku majú
respondenti možnosť vyjadriť, čo považujú za dôležité pre pocit spokojnosti
a pohody svojho príbuzného a tiež uviesť svoje pripomienky a návrhy na
skvalitnenie poskytovaných služieb v zariadení. Dotazníky spokojnosti
rodinných príslušníkov a opatrovníkov sú anonymné, odpovede na
pripomienky a návrhy respondentov sa zverejnia na tabuli, ktorá je
umiestnená vo vestibule zariadenia a je určená na tento účel, následne po
ich prerokovaní na gremiálnej porade vedenia.
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9. SÚVISIACE
ZÁZNAMY

10. SÚVISIACE
PREDPISY
10.1. Externé
predpisy

Zákon 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
Zákon č. 123/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Všeobecne záväzné nariadenie ŽSK č. 31/2014 o poskytovaní sociálnych služieb
v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Žilinským samosprávnym krajom, o určení
sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia

10.2. Interné
predpisy

OS 1 Riadenie dokumentácie
OS 5 Registratúrny poriadok
OS 15 Smernica o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za sociálne služby
OS 05 Domáci poriadok
OS 19 O ochrane osobných údajov
PP07.S01 Ochrana a dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd
MP 31 Postup pri uzatváraní zmluvy o úschove cenných vecí

11. PRÍLOHY

Príloha č. 1
Príloha č. 2

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby (vzor)
Alternatívna zmluva o poskytovaní sociálnej služby (vzor)

Príloha č. 3

Monitoring spokojnosti PSS s poskytovanými sociálnymi službami
Monitoring spokojnosti zákonných zástupcov, resp. opatrovníkov PSS
s poskytovanými sociálnymi službami

Príloha č. 4
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Z M L U V A č.
o poskytovaní sociálnej služby v Centre sociálnych služieb Slniečko, uzatvorená v zmysle §74 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 a v súlade s ustanovením § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja 31/2014 o poskytovaní
sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Žilinským samosprávnym krajom, o určení sumy úhrady
za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.
N.č.:
Čl. I
Zmluvné strany
Poskytovateľ sociálnej služby:
Názov:
Centrum sociálnych služieb SLNIEČKO
Sídlo:
Oščadnica č. 1464, 023 01
Zastúpený: PhDr. Jana Pukalíková, riaditeľka CSS Slniečko
IČO:
00632473
DIČ:
202 056 00 36
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000485441/8180
Zriadený Žilinským samosprávnym krajom, so sídlom Ul. Komenského 48 v Žiline na základe zriaďovacej listiny č.
98/07677-019, zo dňa 3. 8. 1998, dodatku k zriaďovacej listine č. 2, zo dňa 1. 6. 2008 a dodatku č. 3, zo dňa 27. 4.2010,
dodatku č. 4, zo dňa 29.4.2011, dodatok č. 5, zo dňa 3.5.2017.
a
Prijímateľ sociálnej služby :
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:
Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydal:
Číslo rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu:
Stupeň odkázanosti:
zákonný zástupca prijímateľa, opatrovník určený súdom
Okresný súd :
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia :
Adresa pobytu:

č.k.:

zo dňa:

uzatvárajú podľa ustanovenia § 74 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách túto zmluvu:
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Čl. II
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie sociálnej služby v Centre sociálnych služieb Slniečko, Oščadnica č. 1464
podľa § ............. zákona za úhradu.
2. Poskytovateľ sa podľa tejto zmluvy zaväzuje pre prijímateľa poskytovať sociálnu službu na základe posudku o
odkázanosti na sociálnu službu a na základe rozhodnutia o odkázanosti vydaného Žilinským samosprávnym krajom.
Prijímateľ sa zaväzuje prijať sociálnu službu a dodržiavať povinnosti uvedené v tejto zmluve a v zákone o sociálnych
službách. Predmetom zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v zmysle zákona 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 (ďalej len zákon o sociálnych službách).
3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať druh, formu, a rozsah sociálnej služby určený v rozhodnutí o odkázanosti na
sociálnu službu č. ......................, zo dňa...................., vydaného ...............................................
Čl. III
Druh poskytovanej sociálnej služby
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu v zmysle § 12 ods. 1 písm. c) zákona 448/2008 na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, v zariadení pre
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v domove sociálnych služieb/špecializovanom zariadení.
Čl. IV
Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby
1. Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná sociálna služba.
2. Poskytovateľ je povinný vykonávať tieto činnosti:
poskytuje odborné činnosti:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- rozvoj pracovných zručností
- ošetrovateľská starostlivosť
- výchova
zabezpečuje odborné činnosti
- rozvoj pracovných zručností
poskytuje obslužné činnosti:
- ubytovanie
- stravovanie / stravu neodoberá
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
zabezpečuje ďalšie činnosti:
- záujmová činnosť
utvára podmienky na ďalšie činnosti :
- vzdelávanie
- úschova cenných vecí
Čl. V
Deň začatia poskytovania sociálnej služby
1. Sociálna služba sa začína poskytovať odo dňa ..........................
Čl. VI
Čas poskytovania sociálnej služby
1. Sociálna služba sa poskytuje na dobu určitú/neurčitú .
Copyright © CSS Slniečko

Názov smernice:

Číslo: 33

Postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby

Revízia/zmena:
Strana 17 z 37

Čl. VII
Miesto poskytovania sociálnej služby
Sociálna služba sa bude
Oščadnica.

poskytovať občanovi v Centre sociálnych služieb

Slniečko, Oščadnica č. 1464, 023 01

Čl. VIII
Suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia, podmienky jej vrátenia a zúčtovania,
suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu
1. Poskytovateľ určuje prijímateľovi sumu úhrady za sociálnu službu podľa Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského
samosprávneho kraja č. 31/2014 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Žilinským
samosprávnym krajom, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.
2. Poskytovateľ sociálnej služby určuje výšku úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení vo výške .................... na
prijímateľa sociálnej služby.
Výška úhrady za sociálnu službu zahŕňa:

a) Odborné činnosti - výšku úhrady
1. denná sadzba úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby

0,0000 €

b) Obslužné činnosti - výšku úhrady :
1. ubytovanie/denná sadzba úhrady

0,0000€

2. stravovanie/denná sadzba úhrady

0,0000 €

3. upratovanie, pranie, žehlenie
a údržba šatstva a bielizne/denná sadzba úhrady
4. úhrada za užívanie elektrospotrebiča mesačne

c) Ďalšie činnosti – denná sadzba úhrady
d) Spolu úhrada za deň

0,0000 €
0,0000 €
0,0000 €
0,0000 €

Celková suma úhrady za poskytnutú sociálnu službu predstavuje ...........€ za deň od ................... Úhrada za sociálnu službu
v kalendárnom mesiaci na prijímateľa sociálnej služby sa určuje pri poskytovaní sociálnej služby celoročnou pobytovou
formou ako násobok počtu dní príslušného mesiaca v ktorom bola sociálna služba poskytnutá a dennej sadzby úhrady za
pomoc pri odkázanosti, za ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.
3. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho
príjmu najmenej 25% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom, ktorá
k .............. predstavuje sumu ............... €.
Sociálna služba sa poskytuje prijímateľovi v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Žilinského samosprávneho kraja č.
31/2014, za úhradu vo výške : ......... eur za 28 dňový mesiac, .......... eur za 29 dňový mesiac, ....... eur za 30 dňový mesiac,
........ eur za 31 dňový mesiac.
Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu po zohľadnení ochrany príjmu podľa § 73, ods. 2 zákona 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách sa prijímateľovi určuje vo výške : ........ eur za 28 dňový mesiac, .......... eur za 29 dňový mesiac,
........ eur za 30 dňový mesiac, ........ eur za 31 dňový mesiac.
Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 14 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je vo
výške ........ eur za 28 dňový mesiac, ........ eur za 29 dňový mesiac, .......... eur za 30 dňový mesiac, ......... eur za 31 dňový
mesiac.
4. Prijímateľ je povinný podľa § 72, ods. 8 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách platiť úhradu za poskytovanú
sociálnu službu ku dňu jej splatnosti podľa svojho príjmu a majetku.
5. Ak prijímateľovi sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť ku dňu splatnosti úhrady
za sociálnu službu a túto nezaplatenú úhradu za sociálnu službu alebo jej časť nezaplatí ku dňu splatnosti tejto úhrady za
tohto prijímateľa sociálnej služby iná osoba ani zaopatrené plnoleté deti alebo rodičia, nezaplatená úhrada za sociálnu
službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby voči tomuto prijímateľovi sociálnej služby, ak je
prijímateľom sociálnej služby nezaopatreným dieťaťom, pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby je pohľadávkou voči
fyzickej osobe, ktorá má k tomuto dieťaťu vyživovaciu povinnosť
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6. Sumu úhrady za poskytnutú službu je prijímateľ sociálnej služby povinný zaplatiť najneskôr do 15. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca v hotovosti do pokladne, alebo poštovou poukážkou, alebo poukázaním platby z osobného účtu. Pri
každom type platby sa vždy používa pridelený variabilný symbol.
7. Prijímateľ sociálnej služby doplatí alebo sa mu vráti zaplatená úhrada za poskytovanú sociálnu službu podľa skutočného
počtu dní poskytovanej sociálnej služby, najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Preplatky ktoré vzniknú
ako rozdiel medzi stanovenou úhradou a skutočne zaplatenou úhradou budú vrátená prijímateľovi, resp. jeho opatrovníkovi
ustanovenom súdom do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
8. Podrobný rozpis výpočtu úhrady je uvedený vo výpočtovom liste, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
Čl. IX
Podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu
1. Výšku sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu môže poskytovateľ upravovať s prihliadnutím na skutočne
poskytnutý rozsah poskytovanej sociálnej služby a ak sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu
službu. Výška sumy úhrady sa upravuje v nadväznosti na zmenu zákona o sociálnych službách alebo pri zmene VZN ŽSK.
2. Prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa dohodli, že ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady
a platenia úhrady za sociálnu službu, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť
dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
Čl. X Dôvody jednostrannej výpovede zmluvy
1. Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez
uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 1 kalendárny mesiac (nesmie byť dlhšia ako 30 dní) a začína plynúť odo dňa
nasledujúceho po dni, v ktorom bola písomná výpoveď doručená poskytovateľovi.
2. Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby, len z týchto dôvodov:
a) Prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby najmä tým,
že hrubo porušuje dobré mravy, čím narúša občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za
čas dlhší ako tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej
úhrady,
b) Prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí podľa § 74 ods. 12 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách dodatok k tejto
zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenia úhrady za
sociálnu službu najneskôr do 10 dní.
c) Prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na
zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu,
d) Žilinský samosprávny kraj rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.
e) prijímateľ sociálnej služby bez vážneho dôvodu nevyužíva sociálnu službu po dobu dlhšiu ako šesť po sebe
nasledujúcich mesiacov, za vážny dôvod sa považuje najmä pobyt v zdravotníckom zariadení.
3. Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je poskytovateľ sociálnej služby povinný doručiť prijímateľovi sociálnej služby
písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede. Výpovedná lehota je 1 kalendárny mesiac, pričom začína plynúť 1. dňom
kalendárneho mesiaca nesledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená prijímateľovi sociálnej služby.
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný vopred písomne oznámiť prijímateľovi sociálnej služby začiatok plynutia
výpovednej lehoty.
Čl. XI
Prerušenie poskytovania sociálnej služby
1. Prijímateľa sociálnej služby oznamuje neprítomnosť v zariadení pre účely ohlásenia neodobratia jedla 48 hodín vopred.
Prijímateľovi sociálnej služby vráti poskytovateľ sociálnej služby zaplatenú úhradu za stravovanie alebo jej časť vo výške
podľa skutočného počtu vopred ohlásených neodobratých jedál najneskôr do 15 dní od vyúčtovania. Prijímateľ sociálnej
služby doplatí poskytovateľovi sociálnej služby úhradu za stravovanie podľa skutočného počtu odobratých jedál najneskôr
do 15 dní od vyúčtovania.
2. Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činností a ďalšie činnosti v čase jeho
neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou.
V prípade, že úhrada bude v danom mesiaci znížená, bude vzniknutý preplatok vrátený prijímateľovi do konca
nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
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Čl. XII
Práva a povinnosti zúčastnených strán
1. Prijímateľ má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá umožňuje realizovať jeho základné ľudské práva a slobody,
zachováva jeho ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ho k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálnemu vylúčeniu a
podporuje jeho začlenenie do spoločnosti.
2. Prijímateľ má právo na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu, telefonického kontaktu, písomného
kontaktu alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si sám určí, najmä na účel ochrany jeho práv a právom chránených
záujmov, nadväzovania a udržiavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských vzťahov.
3. Prijímateľ má právo na nenarušovanie svojho osobného priestoru okrem situácie, ktorá neznenie odklad a vstup je
nevyhnutný na ochranu jeho života, zdravia alebo majetku, na ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu
majetku zariadenia.
4. Prijímateľ má právo podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení prostredníctvom zvolených zástupcov
prijímateľov sociálnej služby pri úprave domáceho poriadku, pri riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou
poskytovania sociálnych služieb a výbere aktivít vykonávaných vo voľnom čase.
4. Prijímateľ sociálnej služby má právo na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom sociálnej služby pri poskytovaní
sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou.
5. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, aktivizovať
prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností,
poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni a spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na
návrat prijímateľa sociálnej služby do prirodzeného prostredia alebo komunitného prostredia s prednostným poskytovaním
sociálnej služby terénnou formou, ambulantnou formou alebo týždennou pobytovou formou, a to so súhlasom prijímateľa
sociálnej služby a pri rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu.
6. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb,
schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, viesť písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej
služby a hodnotiť priebeh poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby.
7. Poskytovateľ je povinný dodržiavať a postupovať podľa § 10 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pri
používaní prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia na základe vedeného registra.
8. Poverený zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby má právo v zariadení vstúpiť do obytnej miestnosti a príslušenstva
obytnej miestnosti aj bez súhlasu prijímateľa, ktorému sa v nej poskytuje ubytovanie, ak vec neznesie odklad a vstup je
nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku tejto fyzickej osoby, na ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb
alebo ochranu majetku zariadenia.
9. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v poskytovateľom stanovenej výške a v termíne splatnosti.
10. Prijímateľ je povinný podľa § 93, ods. 1 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách písomne oznámiť Žilinskému
samosprávnemu kraju do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a
poskytovateľovi sociálnej služby zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na platenie
úhrady za sociálnu službu.
11. Prijímateľ je povinný na výzvu Žilinského samosprávneho kraja zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu
a opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom zdravotníckym pracovníkom podľa zákona o sociálnych
službách.
12. Prijímateľ je povinný poskytovateľovi oznámiť výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor
a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na platenie
úhrady za sociálnu službu.
13. Prijímateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Domáceho poriadku.
Čl. XIII
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou bližšie neupravené sa riadia zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/191 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov, zákonom č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia
Žilinského samosprávneho kraja č. 31/2014 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených
Žilinským samosprávnym krajom,
o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej
republiky.
2. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho 1 obdrží zákonný zástupca prijímateľa a 2 poskytovateľ.
3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len a na základe písomného dodatku so súhlasom obidvoch strán, ak sa
zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy alebo ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre určenie úhrady za
poskytovanú sociálnu službu.
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4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
5. Prijímateľ sociálnej služby svojim podpisom súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto zmluve podľa
zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy pred jej podpisom oboznámili, že zmluva sa zhoduje s ich
súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou a že zmluvu neuzatvorili v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok
a súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujú svojím podpisom.

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

za prijímateľa sociálnej služby

za poskytovateľa sociálnej služby

...............................................................
prijímateľ/zákonný zástupca/opatrovník

.............................................................
PhDr. Jana P u k a l í k o v á
riaditeľka CSS Slniečko
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Centrum sociálnych služieb Slniečko
Výpočtový list k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. ....... zo dňa ...........
Meno a priezvisko prijímateľa soc. služby : ...................., nar. ................, r.č......................umiestnená na odd.....,
v ..................... izbe o rozmeroch .......... m²
a) Odborné činnosti : výška úhrady
I.
denná sadzba úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby
b) Obslužné činnosti : výška úhrady
I.
Ubytovanie:
podlahová plocha obytnej miestnosti pripadajúca na prijímateľa :
denná sadzba za užívanie 1 m²:
zvýšenie dennej sadzby úhrady za bývanie
úhrada za spotrebu elektrickej energie za
užívanie elektrospotrebiča
denná sadzba úhrady za ubytovanie spolu :
II.
Stravovanie:
Druh stravy : strava ........, celodenná racionálna stravy
(raňajky .........€, desiata ........€, obed .........€,
Olovrant .........€, večera ...........€)
Stravná jednotka ........€ + režijné náklady .........€
III.
denná sadzba úhrady za upratovanie, pranie
žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

0,0000 €
0,00 m²
0,0000 €
0,0000 €
0,0000 €
0,0000 €

0,0000 €
0,0000 €

Celková suma úhrady za poskytnutú sociálnu službu predstavuje ................€ za deň od ................... .
Úhrada za sociálnu službu v kalendárnom mesiaci na prijímateľa sociálnej služby sa určuje pri poskytovaní sociálnej
služby celoročnou pobytovou formou ako násobok počtu dní príslušného mesiaca v ktorom bola sociálna služba poskytnutá
a dennej sadzby úhrady za pomoc pri odkázanosti, za ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu
bielizne a šatstva.
3. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho
príjmu, invalidného dôchodku, ktorý k ............... činí ................ €, : najmenej 25% sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom, ktorá k ................ predstavuje sumu ............... €.
Sociálna služba sa poskytuje prijímateľovi v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Žilinského samosprávneho kraja č.
31/2014, za úhradu vo výške : .......... eur za 28 dňový mesiac, ......... eur za 29 dňový mesiac, .......... eur za 30dňový
mesiac, .............. eur za 31 dňový mesiac.
Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu po zohľadnení ochrany príjmu podľa § 73, ods. 3 zákona 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách sa prijímateľovi určuje vo výške : ......... eur za 28 dňový mesiac, ........... eur za 29 dňový mesiac,
........... eur za 30 dňový mesiac, ............... eur za 31 dňový mesiac.
Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 12 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je vo
výške .......... eur za 28 dňový mesiac, ............ eur za 29 dňový mesiac, ........... eur za 30 dňový mesiac, ............. eur za 31
dňový mesiac.
...................................................................................................................................... ................................................................
Úhrada za sociálne služby v zariadení sociálnych služieb je určená v zmysle zákona NRSR č.448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 31/2014 o poskytovaní
sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Žilinským samosprávnym krajom, o určení sumy úhrady
za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.
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Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v Centre
sociálnych služieb Slniečko
Alternatívna – obrázková zmluva
Zmluvné strany
Poskytovateľ sociálnej služby :
Názov : Centrum sociálnych služieb
Slniečko
Sídlo : Oščadnica 1464

CSS Slniečko

a

Prijímateľ sociálnej služby :
Meno a priezvisko :
Dátum narodenia :
Adresa pobytu :
V zastúpení :

Vy

Uzatvárajú podľa ustanovenia § 74 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
túto zmluvu:
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Predmet zmluvy a druh poskytovanej sociálnej služby
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie sociálnej služby v Centre sociálnych služieb Slniečko.
Zmluva ustanovuje podmienky za ktorých Vám bude poskytovaná sociálna služba.
2. Budeme Vám poskytovať sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, v zariadení pre fyzické osoby,
ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej soby v domove sociálnych služieb/špecializovanom
zariadení.
Rozsah poskytovanej sociálnej služby
Poskytujeme odborné činnosti :
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby

stravovanie

Čistenie zubov

Obliekanie

Pitný režim

Česanie

Vyzliekanie

Umývanie

Strihanie nechtov

Obúvanie
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kúpanie

Vyzúvanie
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- sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia

- rozvoj pracovných zručností

- ošetrovateľská starostlivosť
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Poskytujeme obslužné činnosti :

ubytovanie

upratovanie

pranie

stravovanie

žehlenie

údržba šatstva a bielizne

Sociálnu službu Vám budeme poskytovať odo dňa ........................... na dobu určitú/neurčitú

v Centre sociálnych služieb Slniečko, Oščadnica 1464.

Úhrada za sociálnu službu
Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu.
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peniaze

- úhrada za pomoc pri odkázanosti : ................/deň
- úhrada za ubytovanie :
- jednolôžková izba : denná sadzba úhrady za 1 m² / ...... €
+ príplatok za jednolôžkovú izbu : ...... € / na deň
- dvoj a viaclôžková izba : denná sadzba
úhrady za 1 m² / ..... € + príplatok ...... €
ak na jedného ubytovaného pripadá
viac ako 8 m².

V prípade, že si do zariadenia prinesiete rádio alebo televízor, suma úhrady za ubytovanie sa zvýši za
spotrebu elektrickej energie:

užívanie TV – ...... €

rádio – ...... €

Úhrada za bývanie: počet m² pripadajúcich na klienta x 0,16 € + príplatok sa vynásobí počtom dní
príslušného kalendárneho mesiaca.

Užívateľ má právo využívať všetky spoločenské miestnosti v zariadení a tiež vonkajší areál.
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terapeutická kuchyňa

dielne
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vonkajší areál

- úhrada sa stravovanie

fit park

fit park
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- úhrada za stravovanie
celodenné stravovanie zahrňuje :

raňajky

desiata

obed

olovrant

večera

pri diabetickej diéte naviac :

2 večera.
Úhrada za stravovanie : suma úhrady za stravovanie na deň pri racionálnej strave : ....... €
suma úhrady za stravovanie na deň pri diabetickej diéte : ........ €.
suma úhrady za stravovanie na deň sa vynásobí počtom dní
príslušného kalendárneho mesiaca
- úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu šatstva a bielizne

- suma úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu
šatstva a bielizne
na deň na prijímateľa

:

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

€.

V prípade, že si chcete uložiť do úschovy cenne veci, vkladné knižky alebo peňažnä hotovost,
požiadate poskytovateľa o úschovu. Suma úhrady za úschovu cenných veci na deň je .......... €.
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Celková úhrada za poskytoné sociálne služby

+
odkázanosť

+
ubytovanie

+
stravovanie

upratovanie

x
počet dní príslušného kalendárneho mesiaca
Úhradu ste povinný zaplatiť najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho meiaca.

Po zaplatení úhrady Vám musí z dôchodku zosťať .......... €. Ak Vám príjem nepostačuje na zaplatenie
úhrady, prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené plnoleté deti a rodičov. Ak ani im nevznikne
táto povinnosť budete platiť časť úhrady.

zníženie

platiť

Dôvody jednostrannej výpovede zmluvy
Výpoveď zo strany prijímateľa :

ukončiť zmluvu

kedykoľvek
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Výpoveď zo strany poskytovateľa :

neplatenie úhrady

hrubé porušenie pravidiel

Prerušenie poskytovania sociálnej služby
Ak včas ohlásite svoju neprítomnosť v zariadení (48 hodín vopred), poskytovateľ Vám vráti pomernú
časť úhrady za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti okrem úhrady za ubytovanie.

nahlásiť

odchod

nahlásiť

príchod

Práva a povinnosti prijímateľa
Mám právo :

na dodržiavanie svojich
ľudských práv

kontakt s osobou
ktorú si sám určím
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Mám povinnosti :

dodržiavať pravidlá
domáceho poriadku

platiť včas úhradu
Práva a povinnosti poskytovateľa

Centrum sociálnych služieb Slniečko má tiež svoje práva a povinnosti. Zariadenie je povinné
prihliadať na individuálne potreby prijímateľa a podľa nich plánovať sociálnu službu, aktivizovať ho,
spolupracovať s rodinou, nepoužívať telesné a netelesné obmedzenia.
Záverečné ustanovenia
Obsah zmluvy som pochopil, a som schopný ju podpísať

...........................................................
podpis prijímateľa, opatrovníka

............................................................
podpis poskytovateľa
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Z 78.00

Monitoring spokojnosti prijímateľov sociálnej služby
s poskytovanými sociálnymi službami
Hodnotiace obdobie : ..............................................
Meno a priezvisko PSS : ..........................................
Dátum narodenia : ..................................................
1. Vyskytli sa výrazné zmeny v správaní PSS?
áno
nie
2. Spolupracuje PSS pri realizácii aktivít naplánovaných v IP?
áno
nie
čiastočne
3. Pri ktorej z uvedených činností prejavuje PSS najväčšiu mieru spokojnosti?
pobyt na čerstvom vzduchu
účasť na kultúrno-spoločenských akciách
účasť na výletoch, na rekreačných pobytoch
pasívne trávenie voľného času (počúvanie hudby, pozeranie TV, DVD...)
bazálna stimulácia
práca v tvorivých dielňach
hry s hračkami (lopta, kocky, zvukové hračky...)
canisterapia
4. Boli vykonané potrebné opatrenia na zabezpečenie intimity PSS pri prebaľovaní a kúpaní?
áno
nie
5. Pri poskytovaní starostlivosti boli rešpektované priania a potreby PSS?
áno
nie
6. Vyskytol sa u menovaného PSS v priebehu hodnotiaceho obdobia dekubit?
áno
nie
7. Aký je stav pokožky tela PSS?
zlepšil sa
zhoršil sa
je nezmenený
8. Má PSS požadovanú hmotnosť podľa odporúčania príslušného lekára?
áno
nie
9. Má PSS zabezpečený pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu?
áno
nie
10. Bola PSS pravidelne poskytovaná rehabilitačná starostlivosť?
áno
nie
V Oščadnici, dňa: .................................

Vypracoval: ...........................................
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Z 101.00

MONITORING
spokojnosti zákonných zástupcov, resp. opatrovníkov prijímateľov sociálnej služby s poskytovanými sociálnymi
službami
Vážený pán, vážená pani,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka, ktorého cieľom je zmapovať Vašu spokojnosť,
resp. nespokojnosť s poskytovanými službami Vašim blízkym v našom zariadení. Uvítame Vaše pripomienky
a návrhy na skvalitnenie poskytovaných služieb a ďakujeme Vám za Váš čas a ochotu pri vyplňovaní dotazníka.
Dotazník
1. Ste spokojný s poskytovanou starostlivosťou v našom zariadení?
 áno
 nie
Ak nie, uveďte prosíme dôvody:
.......................................................................................................................................................................... ..............
........................................................................................................................................................................................
..............................................................
2. Ste spokojný s prístupom a komunikáciou zo strany personálu?
 áno
 nie
Ak nie, uveďte prosíme dôvody:
................................................................................................................................................ ........................................
........................................................................................................................................................................................
...............................................................
3. Vychádza Vám personál v ústrety?
 áno
 nie
4. Ste spokojný so stravovaním v zariadení?
 áno
 nie
Ak nie, uveďte prosíme dôvody:
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ....................
..............................................................
5. Ste spokojný s ponukou záujmových činností a voľnočasových aktivít?
 áno
 nie.
6. Čo považujete za dôležité pre pocit spokojnosti a pohody Vášho príbuzného?
........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
7. Máte pri návšteve Vášho príbuzného dostatok súkromia?
 áno
 nie.
8. Ako hodnotíte materiálne vybavenie zariadenia?
 dostatočné
 nedostatočné.
9. Tu uveďte, prosíme, Vaše pripomienky a návrhy na skvalitnenie poskytovaných služieb v našom zariadení :
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ................................
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12. ZÁZNAM ZMIEN A REVÍZIÍ
Číslo:
•
zmeny
•
revízie

Dátum:
•
zmeny
•
revízie

Zmena
−
kapitoly
−
strany

Zmenu, revíziu
vykonal
schválil

Podpis

Copyright © CSS Slniečko

Dôvod:
•
zmeny
•
revízie

Názov smernice:

Číslo: 33

Postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby

Revízia/zmena:
Strana 37 z 37

13. ZÁZNAM O OBOZNÁMENÍ ZAMESTNANCOV S OS 34

Vedúci pracovník je povinný oboznámiť príslušných zamestnancov s obsahom OS 34

Názov a číslo dokumentu:
OS 34 Postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
Svojím podpisom potvrdzujem, že dokument som preštudoval a vyhlasujem, že pri práci budem
postupovať v súlade so zásadami uvedenými v tomto dokumente.
Uvedomujem si následky, ktoré pre mňa vyplývajú z neplnenia si pracovných povinností, ktoré mi
tento dokument ukladá.
Oboznámenie vykonal:

Mgr. Mária Šperková
meno, podpis, dátum

Potvrdenie o oboznámení sa s OS 34
Divízia/útvar

R DSS a ŠZ
ÚS o PSS
SÚ

Meno pracovníka

Podpis

1
1 Pukalíková
PhDr. Jana
1
1
Mgr. Anna
1 Dirgasová
1
1 Blahutová
Mgr. Milena
1

I.
11.01.2018
11.01.2018
11.01.2018

EPÚ

Zuzana Gončárová

11.01.2018

ÚS

Mgr. Veronika Romanová 11.01.2018

ÚO a R

Mgr. Mária Rejňáková

11.01.2018
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Poznámka

