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I.   MsZ  prerokovalo  Dodatok č. 4 k VZN mesta Senec č. 6/2011 o bližších podmienkach 
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe 
platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec. 

 
 

II. MsZ  súhlasí  s  Dodatkom č. 4 k VZN mesta Senec č. 6/2011 o bližších podmienkach 
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe 
platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec. 

  
a) bez pripomienok                                                     b) s pripomienkami 

 

III.  MsR odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie uvedené v bode II. 

IV.  Po nadobudnutí Dodatku č. 43 k VZN  bude vydané úplné znenie Všeobecne záväzného             
nariadenia  mesta Senec  č. 6/2011 o  bližších podmienkach  poskytovania   sociálnych             
služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne             
služby poskytované Mestom Senec so zapracovanými Dodatkami č. 1 – č. 4. 
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Dôvodová správa 

 
       Problematiku poskytovania sociálnych služieb, spôsob určenia úhrady, výšku úhrady 
a spôsob platenia úhrady za sociálne služby upravuje  prijaté VZN   č. 6/2011 o  bližších 
podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady 
a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec v znení Dodatku č. 
1, Dodatku č.2 Dodatku č.3.  
      Dôvodom návrhu Dodatku č.4 k VZN  č. 6/2011 o  bližších podmienkach poskytovania 
sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za 
sociálne služby poskytované Mestom Senec je zosúladenie VZN s novelou 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 od 01.01.2018. 
     Vzhľadom k uvedenému sú v návrhu Dodatku č.4 zapracované a doplnené zmeny pojmov, 
podmienky poskytovania sociálnych služieb, spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob 
platenia úhrady za prepravnú službu. 
    Čl.15 je zosúladený s aktuálnym Štatútom Klubu dôchodcov platným od 2.1.2018. 
     Zároveň je doplnená Príloha 1 Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť 
a základné sociálne aktivity. Je nutné zadefinovať presné úkony, nakoľko v praxi dochádza 
k zamieňaniu opatrovateľskej služby s upratovacou službou. Je potrebné presne špecifikovať 
jednotlivé úkony, ktoré opatrovateľky v domácnosti vykonávajú, aby nedochádzalo 
k zneužívaniu opatrovateliek.  
 
      Komisia sociálna a zdravotná pri MsZ v Senci dňa 29.05.2018 prerokovala návrh Dodatku 
č.4 VZN  č. 6/2011 o  bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe 
určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované 
Mestom Senec a zároveň ho  odporúča  MsR a MsZ   schváliť. 
 
      MsR dňa 11.06.2018 schválila návrh Dodatku č.4 VZN  č. 6/2011 o  bližších 
podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady 
a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec a  zároveň ho  
odporúča MsZ   schváliť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
Vypracovala: Mgr. Gabriela Lócziová 
                      vedúca útvaru sociálnych služieb mesta 
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D o d a t o k č. 4 
 

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
č.  6 /2011 

 
o bližších podmienkach  poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia 

úhrady,  výške úhrady  a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby 
poskytované Mestom Senec 

 
 
ktoré sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V Čl. 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie: 
"f) zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života.". 
 
2. V Čl. 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie: 
"i) z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania". 
 
3. V Čl. 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2 a 3, ktorý znie: 
 

„2. Umiestnenie v zariadení opatrovateľskej služby je určené predovšetkým na 
preklenutie: 
- časového obdobia na trvalé umiestnenie občana v ZPS, DSS, ŠZ, 
- časového obdobia, počas ktorého sa občan zotaví z nepriaznivého zdravotného stavu tak, 
aby bol pripravený na návrat do svojho domáceho prostredia.“ 
 

„3. Žiadateľ musí v žiadosti o umiestnenie uviesť minimálne dve zariadenia, v ktorých 
má podanú žiadosť o trvalé umiestnenie, pričom túto skutočnosť doloží potvrdením 
o zaradení do evidencie žiadateľov v uvedených zariadeniach. V prípade výzvy tohto 
zariadenia k nástupu na umiestnenie, je povinný do tohto zariadenia nastúpiť a ZOS opustiť.“ 

 
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 4 a 5 . 
 

4. V Čl. 6 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie: 
„V prípade naplnenia kapacity zariadenia je žiadateľ ktorý trvá výlučne na umiestnení v ZOS 
Mesta Senec, o dočasné umiestnenie rozhodnutím Mesta Senec zaradený do zoznamu 
čakateľov na umiestnenie, ktorý je pravidelne aktualizovaný pri každej zmene a je verejne 
dostupný v priestoroch ZOS, umiestnený na nástenke. Tento bod sa nevzťahuje na žiadateľa 
podľa § 8 ods. 6, podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.“ 
 
5. V Čl. 8 ods. 2 sa za slová "o sociálnych službách" vkladajú slová " ak sa poskytovateľ 
sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby 
nedohodne inak, v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.“ 
 
6.  V Čl. 11 ods. 2 aa) sa za slová „opatrovateľskej služby“ vkladajú slová „ a ktorej sa 
poskytuje domáca opatrovateľská služba“ 
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7. V Čl. 12 ods. 2 sa vypúšťa „c) v Školskej jedálni Základnej školy J.G.Tajovského, 
Tajovského 1, Senec, „ 
  
 Doterajšie písmená „d) až f)“ sa označujú ako „c) až e)“ 
 
8. V Čl. 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 
Počet stravníkov v jednotlivých strediskách je obmedzený a obedy sa poskytujú na základe 
voľných stravovacích miest, na základe poradia doručených žiadostí. 
 
 Doterajší odsek „3“ sa označuje ako odsek „4“. 
 
9. V Čl. 13 ods. 1 sa za slová „zabezpečeného dodávateľa“ vkladajú slová „ je určená na 
základe vysúťaženej ceny.“ 
 
10. V Čl. 13 ods. 2 sa vypúšťajú za slovami „Školských jedálňach“  slová „ ZŠ J. G. 
Tajovského“ 
 
11. V Čl. 15 v ods.1 sa mení text v bodoch a) a b) a nahrádzajú sa textom 
a) ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku,  
b) invalidného dôchodku nad 62 rokov,  
c) vdovského dôchodku nad 62 rokov,  
d) vdoveckého dôchodku nad 62 rokov  
 
12. V Čl. 15 ods. 2 sa v bode b) dopĺňa na konci riadku „a kultúrnu činnosť na podporu a 
udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občanov“ 
 
 
13. V Čl. 16 ods. 4 sa za slová „prepúšťacie správy z hospitalizácií“ vkladajú slová „ nie 
staršie ako 6 mesiacov, okrem dôvodov podľa § 49 ods. 6, podľa zákona 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách.“   
 
14. V Čl. 16 ods. 8 b) sa vypúšťa text „znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím (ŤZP) alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných 
úkonov, úkonov  starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách“ 
a nahrádza textom „zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju 
domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na 
pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci 
určeného rozpätia (viď príloha 1)“ 
 
  
15. V Čl. 16 ods. 8 c) sa za slová „sociálnej služby“ vkladajú slová „s prihliadnutím na 
potreby a návrhy posudzovanej fyzickej osoby.“ 
 
16. V Čl. 18 ods. 11 písm. a) sa za slová „dlhší ako tri mesiace“ vkladá „pri poskytovaní 
opatrovateľskej služby sa za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy považuje aj hrubé 
porušenie dobrých mravov, ktoré narúša občianske spolužitie, ktorého sa dopustí manžel, 
manželka, rodič alebo plnoleté dieťa prijímateľa tejto sociálnej služby vo vzťahu k 
pracovníkovi opatrovateľskej služby, 
 
17. V Čl. 18 sa ods. 11 dopĺňa písmenom d) ktorý znie: 
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„d) 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.“ 
 
18. V Čl. 20 ods. 3 sa mení „1,4 násobku“ na „1,65 násobku“ 
 
19. K VZN sa pripája príloha č.1 – Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť 
a základné sociálne aktivity. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
 
K Čl. 2 a 3: 
Doplnenie v súvislosti s novelou zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č.445/1991 Zb. živnostenskom podnikaní  (živnostenský zákon)  v znení  
neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2018 
 
K Čl. 6 – nový odsek 2 a 3: 
V súlade so zákonom 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 
č.445/1991 Zb. živnostenskom podnikaní  (živnostenský zákon)  v znení  neskorších predpisov, 
ktorý uvádza podľa § 36 ods.1 :  
„V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej 
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej 
nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.“ 
  Ad. 1 – v praxi dochádza k mylným názorom, že umiestnenie klienta v ZOS je trvalé. 
V súčasnej dobe sa čakacia doba na umiestnenie do zariadenia ZPS,DSS,ŠZ pohybuje 
v rozpätí okolo 6 mesiacov (v závislosti od daného zariadenia) a v prípade ak zdravotný stav 
klienta nedovoľuje na uvedenú čakaciu dobu zabezpečiť opatrovateľskú službu, je nutné ho 
umiestniť v ZOS.      

Ad. 2 - v praxi sa stáva že príde k náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu klienta, ktoré 
si vyžaduje 24 hod. starostlivosť a ak je predpoklad na zlepšenie stavu, klient sa umiestňuje 
do ZOS, do doby, kým sa jeho zdravotný stav nezlepší a on sa bude môcť vrátiť do svojho 
domáceho prostredia. Prípadne sa zdravotný stav zlepšovať nebude a treba ho umiestniť do 
zariadenia na to určeného – ZPS, DSS, ŠZ. 

Ad. 3- v praxi dochádza k rôznym náhlym situáciám, ktoré si vyžadujú bezodkladné 
umiestnenie klienta § 8 ods. 6  
 
Ak budeme klientov v ZOS umiestňovať trvalo, nie je možné spĺňať povinnosť plynúcu zo 
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.445/1991 Zb. 
živnostenskom podnikaní  (živnostenský zákon)  v znení  neskorších predpisov§ 8 ODS. 6 – 
TÚTO POVINNOSŤ JE MOŽNÉ ZABEZPEČIŤ JEDINE NEUSTÁLYM KOLOBEHOM 
UMIESTŇOVANIA A ODCHODU KLIENTOV ZO ZOS. 
 
 
K ČL.6 – nový odsek 6: 
Nutnosť doplnenia z dôvodu zosúladenia so zákonom 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č.445/1991 Zb. živnostenskom podnikaní  (živnostenský zákon)  
v znení  neskorších predpisov  §8 ods. 4 
 
 
K Čl. 8 ods. 2: 
Nutnosť doplnenia z dôvodu zosúladenia so zákonom 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č.445/1991 Zb. živnostenskom podnikaní  (živnostenský zákon)  
v znení  neskorších predpisov §41 ods. 2 
 
K ČL. 11 ods. 2aa): 
Nakoľko prepravnú službu využívajú najmä klienti terénnej opatrovateľskej služby, je tu 
nutnosť doplniť a zadefinovať podmienky poskytovania prepravnej služby aj týmto osobám. 
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K ČL. 12 ods. 2: 
Školská jedáleň ZŠ J.G.Tajovského, neprijíma žiadnych ďalších stravníkov. 
 
K ČL. 12 – nový odsek 3: 
Nakoľko kapacita jednotlivých stredísk je obmedzená, je nutné určiť presné pravidlá 
obsadzovania uvoľnených stravných miest.  
 
K ČL. 13 ods. 1: 
Nakoľko zmluva s dodávateľom stravy, pre občanov, ktorý majú vydané rozhodnutie 
o poberaní obedov, sa uzatvára na jeden rok, je z hľadiska efektivity lepšie neuvádzať 
konkrétnu sumu, nakoľko by sa musela robiť každý rok korekcia VZN. 
 
K Čl. 13 ods. 2: 
Školská jedáleň ZŠ J.G.Tajovského, neprijíma žiadnych ďalších stravníkov. 
 
K Čl. 15 ods.1: 
Zosúladenie so Štatútom Klubu dôchodcov zo dňa 2.1.2018. 
 
K Čl. 15 ods.2: 
Zosúladenie so Štatútom Klubu dôchodcov zo dňa 2.1.2018  
  
 
K ČL. 16 ods. 4: 
Zosúladenie obsahu so zákonom 448/2008 Z.z. o sociálnych službách §49 ods. 5 
 
K ČL. 16 ods. 8 b): 
Zosúladenie obsahu so zákonom 448/2008 Z.z. o sociálnych službách §50 ods. 2 
 
K ČL. 16 ods. 8 c): 
Zosúladenie obsahu so zákonom 448/2008 Z.z. o sociálnych službách §51 písm. c) 
 
K ČL. 18 ods. 11 – nové písmeno d): 
Zosúladenie obsahu so zákonom 448/2008 Z.z. o sociálnych službách §74 ods. 14  písm. e) 
 
K ČL. 20 ods. 3: 
Zosúladenie obsahu so zákonom 448/2008 Z.z. o sociálnych službách §73 ods. 1 
 
Príloha č. 1 - Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne 
aktivity. 
Nutnosť zadefinovania presných úkonov, nakoľko v praxi dochádza k zamieňaniu 
opatrovateľskej služby s upratovacou službou. Je nutné presne špecifikovať jednotlivé úkony, 
ktoré opatrovateľky v domácnosti vykonávajú, aby nedochádzalo k zneužívaniu 
opatrovateliek.  
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PRÍL. č.1 
ÚKONY SEBAOBSLUHY, ÚKONY STAROSTLIVOSTI O DOMÁCNOSŤ A 
ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE AKTIVITY 
Časť I 
Sebaobslužné úkony  
a) Hygiena  
1. osobná hygiena  
- hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, 
umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, 
masti, prípadne medikamentov), 
2. celkový kúpeľ  
- hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový 
kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte), 
b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu  
1. porciovanie stravy, 
2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta), 
3. kŕmenie a pomoc pri pití, 
c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva  
1. sprievod na toaletu, 
2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní, 
3. účelná očista po toalete, 
4. sprievod z toalety, 
5. podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše), 
6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky), 
d) Obliekanie, vyzliekanie  
1. výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb), 
2. obliekanie, obúvanie, 
3. vyzliekanie, vyzúvanie, 
e) Mobilita, motorika  
1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch), 
2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko, 
3. polohovanie, 
4. pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov), 
5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby, 
f) dodržiavanie liečebného režimu  
1. v domácom prostredí 
1.1. nákup liekov, podávanie liekov a aplikácia mastí, 
1.2. kontrola glykémie glukomerom, 
1.3. odmeranie krvého tlaku, pulzu a telesnej teploty, 
1.4. aplikácia liečiva subkutánne (napríklad inzulínu), 
1.5. polohovanie, 
2. v zariadení 
2.1. nákup liekov, 
2.2. polohovanie. 
Časť II 
Úkony starostlivosti o svoju domácnosť  
a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru, nevyhnutný nákup do 5 kg 
b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla, varenie pre opatrovaného, v prípade, ak nemá 
zabezpečené obedy prostredníctvom zariadenia spoločného stravovania 
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c) donáška jedla do domu, 
d) umytie riadu, umytie riadu, ktorý vznikol bezprostredne v súvislosti s podaným jedlom 
opatrovanému 
e) bežné upratovanie v domácnosti, 

- upratovanie 1 miestnosti, spravidla  tej v ktorej sa nachádza opatrovaný/á, 
- upratovanie soc. zariadenia v prípade mobility opatrovaného, 
- upratovanie kuchyne – poutieranie kuch. linky, umytie riadu po podaní stravy,  
- pozametanie/ povysávanie – v závislosti od podlahovej krytiny 

 
f) obsluha bežných domácich spotrebičov, 
g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie), starostlivosť o bielizeň opatrovaného 
h) starostlivosť o lôžko, výmena posteľnej bielizne 
i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby, 
j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích 
telesách a ich čistenie, 
k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne 
úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb). 
Časť III 
Základné sociálne aktivity  
a) sprievod  
1. na lekárske vyšetrenie, 
2. na vybavenie úradných záležitostí, 
3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, 
4. pri záujmových činnostiach, 
b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri 
vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri 
nakupovaní, 
c) sprostredkovanie komunikácie pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca, má ťažkú 
obojstrannú nedoslýchavosť alebo je hluchoslepá najmä pri nakupovaní a pri záujmových 
činnostiach. 
Časť IV 
Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní 
základných sociálnych aktivít (ďalej len "dohľad")  
a) potreba dohľadu v určenom čase, 
b) potreba nepretržitého dohľadu. 
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