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Kritéria a postup vydania vyjadrenia o súlade predloženej žiadosti 

poskytovateľa sociálnych služieb o finančný príspevok podľa § 78b 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 s Komunitným plánom 

sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

 

V zmysle § 83 ods. 8 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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) obec vydáva poskytovateľovi 

sociálnej služby uvedenej v § 25 zákona o sociálnych službách (Nocľaháreň) , § 35 zákona o 

sociálnych službách (Zariadenie pre seniorov), § 36 zákona o sociálnych službách (Zariadenie 

opatrovateľskej služby) a § 40 zákona o sociálnych službách (Denný stacionár) na jeho žiadosť 

bezplatne písomné vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku 

podľa § 78b zákona o sociálnych službách s komunitným plánom sociálnych služieb obce. Ak 

je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku obec, písomné vyjadrenie vydá obec z 

vlastného podnetu. 

V zmysle § 83 ods. 10 zákona o sociálnych službách súlad predloženej žiadosti o 

poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b zákona o sociálnych službách s komunitným 

plánom sociálnych služieb obce alebo s koncepciou rozvoja sociálnych služieb vyššieho 

územného celku sa posudzuje na základe vopred určených a zverejnených kritérií pri dodržaní 

princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie subjektov, transparentnosti, 

proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti. 

Písomné vyjadrenie obce o súlade predloženej žiadosti s komunitným plánom je 

povinnou prílohou k žiadosti o finančný príspevok v zmysle §78 b, bod 2. písm. c) z rozpočtu 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pre každého poskytovateľa sociálnej služby 

nocľahární, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a denného stacionára. 

Nižšie uvedené vyhodnotenie kritérií o súlade s komunitným plánom sociálnych služieb 

poskytovateľ sociálnych služieb dostane ako súčasť písomného vyjadrenia. Vyjadrenie o súlade 

s komunitným plánom hlavné mesto vydá najneskôr do 15 dní od podania žiadosti 

poskytovateľa sociálnej služby.  

  

 

I. Potrebnosť sociálnej služby  ( váha kritéria -  55% ) 

Toto kritérium hodnotí potrebnosť danej sociálnej služby v územnom obvode hlavného 

mesta SR Bratislavy v zmysle kompetencií hlavného mesta SR Bratislavy uvedených v Štatúte 

hlavného mesta SR Bratislavy. Kritérium sa preukazuje zaradením druhu sociálnej služby do 

komunitného plánu sociálnych služieb. Vo vyhodnotení bude uvedený cieľ  sociálnej politiky 

na úrovni mesta, aký sociálna služba naplňuje. Služba bude považovaná za potrebnú na základe 

predpokladanej početnosti cieľovej skupiny, príp. prepočtov vybavenosti územia (normatívov) 
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spojených s potrebnosťou služby v komunitnom pláne sociálnych služieb.  To znamená, že 

určujúcim faktorom je nakoľko sa kapacity sociálnych služieb prekrývajú s početnosťou 

cieľovej skupiny. V prípade, že početnosť cieľovej skupiny prevyšuje kapacitu sociálnych 

služieb, tak sociálna služba je potrebná. Potrebnosť sociálnej služby však nemusí byť daná iba 

podľa kapacít, ale tiež podľa špecifickosti služby. Služba môže byť oproti ostatným špecifická, 

či inovatívna. Potrebnosť sociálnej služby môže zvyšovať aj epidemiologická situácia 

uprednostňujúca služby, kde je možné dodržiavať väčšiu fyzickú vzdialenosť od ostatných ľudí.  

 

II. Dostupnosť sociálnej služby  (váha kritéria -  30%) 

Kritérium hodnotí nakoľko služba zodpovedá potrebám cieľovej skupiny, čo sa týka 

geografickej, fyzickej , časovej a finančnej dostupnosti. Geografická dostupnosť znamená čas 

dojazdu pre cieľovú skupinu (najmä hromadnou dopravou). Pod fyzickou dostupnosťou 

sociálnej služby sa rozumie najmä prístupnosť pre ľudí so zníženou mobilitou, či iné špecifiká 

služby dané cieľovou skupinou . Časová dostupnosť služby znamená, že čas kedy je služba 

k dispozícií pre cieľovú skupinu zodpovedá potrebám cieľovej skupiny. Pod finančnou 

dostupnosťou máme na mysli dostupnosť úhrad z hľadiska cieľovej skupiny.  

 

 

III. Spolupráca poskytovateľa sociálnych služieb  ( váha kritéria -  15 %) 

Kritérium hodnotí nakoľko poskytovateľ sociálnych služieb spolupracuje pri riešení 

sociálnych problémov cieľovej skupiny. Spolupráca sa môže diať s mestom, ostatnými 

poskytovateľmi sociálnych služieb, či inými aktérmi pri tvorbe a vyhodnocovaní komunitného 

plánu sociálnych služieb,  strategických dokumentov, či pri riešení konkrétnych krízových 

situácií. Kritérium zároveň hodnotí nakoľko je poskytovateľ sociálnych služieb samostatne 

iniciatívny v riešení problémov cieľovej skupiny služby.  

V prípade nových sociálnych služieb sa hodnotí nakoľko poskytovateľ sociálnych služieb 

komunikuje s mestom o zámeroch poskytovať službu na území mesta. 

 

 

 

Kontaktná osoba:  

Miriam Kanioková, sekcia sociálnych vecí 

Email:  miriama.kaniokova@bratislava.sk  

Tel. č.: +421 259 356 690 
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