
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Všeobecne záväzné nariadenie
Bratislavského samosprávneho kraja

č. 6 / 2014
zo dňa 20.06.2014

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 6 / 2014 
zo  dňa  20.06.2014,  ktorým  sa  mení  Všeobecne  záväzné  nariadenie 
Bratislavského samosprávneho kraja č. 31/2009 zo dňa 17.06.2009 o bližších 
podmienkach  poskytovania  sociálnych  služieb,  o  spôsobe  určenia  úhrady, 
výške  úhrady  a  spôsobe  platenia  úhrady  za  sociálne  služby,  ktoré  sú 
poskytované  zariadeniami  sociálnych  služieb  v zriaďovateľskej  pôsobnosti 
Bratislavského  samosprávneho  kraja,  v znení  Všeobecne  záväzného 
nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja  č. 35/2010 zo dňa 23.07.2010, 
Všeobecne  záväzného  nariadenia  Bratislavského  samosprávneho  kraja č. 
39/2010 zo dňa 15. 12. 2010 a Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 
samosprávneho kraja č. 43/2011 zo dňa 24. 06. 2011.

Bratislava
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jún 2014

Všeobecne záväzné nariadenie
Bratislavského samosprávneho kraja

č. 6 / 2014

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja podľa § 8 ods.1 a § 11 ods. 2 
písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a podľa § 81, § 72 ods.2 
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“), sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení:

Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 6 / 2014 zo 
dňa  20.06.2014,  ktorým  sa  mení  Všeobecne  záväzné  nariadenie  Bratislavského 
samosprávneho  kraja  č.  31/2009  zo  dňa  17.06.2009  o  bližších  podmienkach 
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe 
platenia úhrady za sociálne služby,  ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych 
služieb  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Bratislavského samosprávneho kraja,  v znení 
Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 35/2010 
zo  dňa  23.07.2010,  Všeobecne  záväzného  nariadenia  Bratislavského 
samosprávneho  kraja č.  39/2010 zo  dňa  15.  12.  2010  a Všeobecne  záväzného 
nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja             č. 43/2011 zo dňa 24. 06. 
2011, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

„Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje najmä:
a)  poskytovanie  sociálnych  služieb  v  zariadeniach  sociálnych  služieb 

v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Bratislavského  samosprávneho  kraja  (ďalej  len 
„ ZSS“), 1)

b) vymedzenie činností pri poskytovaní sociálnej služby v ZSS, 
c) spôsob stanovenia a výšku úhrady za poskytovanú sociálnu službu v ZSS 3).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

2. V § 2  ods. 1 sa vypúšťajú písmená e) až i).

3. V § 2 odsek 2 znie:

„(2)  Bratislavský  samosprávny  kraj  môže  okrem  ZSS  uvedených  v odseku  1 
zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj zariadenia pre seniorov.“.

4. V § 2 odsek 4 znie:
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„(4) V ZSS sa sociálne služby poskytujú ambulantnou formou, týždennou pobytovou 
formou  a  celoročnou  pobytovou  formou  na  čas  určitý  alebo  čas  neurčitý.  Pri 
ambulantnej  forme  sa  sociálne  služby  poskytujú  v  pracovných  dňoch  a  v 
pracovnom čase.  Pri  ambulantnej  forme sa neposkytuje  bývanie. Pri  týždennej 
pobytovej forme sa neposkytujú sociálne služby počas sobôt a nedieľ, štátnych 
sviatkov  a  dní  pracovného  pokoja.  Po  vzájomnej  dohode  prijímateľa  sociálnej 
služby (ďalej len „prijímateľ“) a ZSS je možné poskytovať sociálne služby počas 
štátnych  sviatkov  a  v  dňoch  pracovného  pokoja,  pokiaľ  tieto  nepredchádzajú 
bezprostredne sobote alebo nenasledujú bezprostredne po nedeli.“.

5. V § 2 odsek 10 znie:

„(10)  ZSS  popri  činnostiach,  ktoré  je  povinné  vykonávať,  zabezpečovať  ich 
vykonávanie alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie pre druh sociálnej služby,  
ktorý  poskytuje,  môže  vykonávať,  zabezpečovať  vykonávanie  alebo  utvárať 
podmienky na  vykonávanie  aj  iných činností  uvedených v  §  16  až  18 zákona  o 
sociálnych službách, ktoré pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje, nie je povinné 
vykonávať,  zabezpečovať  ich  vykonávanie  alebo  utvárať  podmienky  na  ich 
vykonávanie podľa § 2 ods. 3 nariadenia. Ak má ZSS na to vytvorené podmienky,  
môže  za  účelom  zvýšenia  kvality  poskytovanej  sociálnej  služby  vykonávať, 
zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie aj iných činností (ďalej len 
„fakultatívne služby“) ako napr. muzikoterapia, arteterapia, hipoterapia, canisterapia, 
biblioterapia, hydroterapia, aromaterapia a pod.“.

6. V § 2 odsek 11 sa na konci pripája veta, ktorá znie:

„Sociálnu  službu  v  ZSS  nemožno  poskytovať  fyzickej  osobe,  ktorej  súd  uložil  
ochranné  liečenie,  ochrannú  výchovu,  ochranný  dohľad  alebo 
umiestnenie v detenčnom ústave  podľa  osobitného  predpisu,4a) a to  do  skončenia 
vykonávania týchto ochranných opatrení.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu  4a znie:
„4a) Trestný poriadok.“. 

7.  V § 2 odseky 12 a 13 znejú:
„(12) ZSS uvedené v odsekoch 1 a 2 sú povinné 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. 
Ak  je  prijímateľ  sociálnej  služby fyzická  osoba  s ťažkým zdravotným postihnutím 
alebo fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, súčasťou individuálneho 
plánu je aj program sociálnej rehabilitácie.

(13) ZSS uvedené v odsekoch 1 a 2 sú povinné plniť podmienky kvality poskytovanej 
sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. A zákona o sociálnych službách. Zároveň sú 
povinné s postupmi, pravidlami a podmienkami spracovanými v súlade s predmetnou 
prílohou  oboznámiť  svojich  zamestnancov  a  prijímateľov  sociálnej  služby  v  im 
zrozumiteľnej  forme.  ZSS  sú  povinné  umožniť  vykonanie  hodnotenia  podmienok 
kvality poskytovanej sociálnej služby a poskytnúť súčinnosť pri tomto hodnotení.“.
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8. V § 2  odsek 14 sa slová „v ods. (1) písm. a) až d) a v ods. (2) písm. a), b) a f)“ 
nahrádzajú slovami „v odsekoch 1 a 2“.

9. V § 2 sa vypúšťa odsek 15.

Doterajší odsek 16 sa označuje ako odsek 15.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.

10. § 3 až § 16 sa vypúšťajú.

Poznámka pod čiarou k odkazu  8 sa vypúšťa.

11. § 17 znie:

„§ 17

Stravovanie a spôsob zabezpečovania stravovania

(1) Pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou 
službou alebo týždennou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania 
je poskytovateľ sociálnej služby povinný poskytovať celodenné stravovanie, za ktoré 
sa považujú raňajky,  obed,  večera a dve vedľajšie  jedlá;  pri  diabetickej  diéte,  pri 
bielkovinovej diéte a pri výživnej diéte tri vedľajšie jedlá. Prijímateľ sociálnej služby v 
zariadení  s  celoročnou  pobytovou  sociálnou  službou  alebo  týždennou  pobytovou 
sociálnou  službou  s  poskytovaním  stravovania  je  povinný  odobrať  v  rámci  tejto 
sociálnej služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera. 
Pri  poskytovaní  sociálnej  služby v  zariadení  s  ambulantnou  sociálnou  službou  s 
poskytovaním  stravovania  je  poskytovateľ  sociálnej  služby  povinný  poskytovať 
stravovanie,  ktoré  zahŕňa  raňajky,  desiatu,  obed  a  olovrant.  Prijímateľ  sociálnej 
služby v zariadení s ambulantnou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je 
povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň jedno jedlo denne.
 
(2) Povinnosť prijímateľa sociálnej služby v zariadení s poskytovaním stravovania 
odobrať v rámci tejto sociálnej služby jedlo ustanovená v odseku 1 sa nevzťahuje na 
prijímateľa sociálnej služby, ktorý nie je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri 
úkonoch sebaobsluhy podľa prílohy č. 3 prvého bodu zákona o sociálnych službách 
a pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť podľa prílohy č. 4 časti II písm. a) až 
d)  a  f)  zákona  o sociálnych  službách,  nie  je  nezaopatreným  dieťaťom,  nebol 
pozbavený spôsobilosti na právne úkony a jeho spôsobilosť na právne úkony nebola 
obmedzená,  ak  má  toto  zariadenie  vytvorené  priestorové  podmienky,  materiálne 
podmienky a hygienické podmienky na prípravu stravy týmto prijímateľom sociálnej 
služby alebo tento prijímateľ sociálnej služby si stravovanie zabezpečí inak.

(3) Stravovanie sa poskytuje prijímateľom sociálnej služby v ZSS uvedených v § 2 
ods. 1 písm. a) až c) a ods. (2) nariadenia.

(4) V ZSS uvedenom v § 2 ods. (1) písm. d) nariadenia sa utvárajú podmienky na 
prípravu stravy.
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(5) Stravovanie v ZSS možno poskytovať aj iným fyzickým osobám, ak to ustanovujú 
osobitné predpisy 9)

 a v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi. 9)

(6) Stravovanie možno poskytovať:
a) prípravou stravy v stravovacej prevádzke ZSS,
b) odberom stravy z iného ZSS, 
c) odberom  stravy  od  iných  právnických  osôb  alebo  fyzických  osôb,  ktoré  majú 
oprávnenie  poskytovať  alebo  sprostredkovať  stravovacie  služby  (ďalej  len  „iné 
právnické osoby alebo fyzické osoby“),
d) zabezpečením stravovania u iných právnických osôb alebo fyzických osôb.

 (7) Strava sa poskytuje v súlade zo zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek 
a  zdravotný  stav  prijímateľov  sociálnych  služieb  a  podľa  určených  stravných 
jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu 
stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. ZSS 
sleduje denne dodržiavanie stravných jednotiek. Rozdiely v stravných jednotkách sa 
vyrovnávajú najmenej raz za štvrťrok tak, aby stravná jednotka bola v priemere za 
deň dodržaná. 

(8)  Strava  sa  pripravuje  podľa  jedálneho  lístka  zostaveného  na  každý  druh 
podávanej  stravy  na  dobu  jedného  kalendárneho  týždňa  vopred.  Jedálny  lístok 
zostavuje zodpovedný zamestnanec stravovacej prevádzky, ku ktorému sa vyjadruje 
stravovacia  komisia  zriadená  štatutárnym  orgánom  ZSS,  ktorej  členom  je 
zodpovedný zamestnanec stravovacej prevádzky, zdravotnícky pracovník a zvolený 
zástupca prijímateľov, ktorým sa poskytuje sociálna služba v ZSS.

(9)  Diétna  strava  sa  poskytuje  na  základe  odporúčania  ošetrujúceho  odborného 
lekára.“.

12. § 18 znie:

„§ 18
Ubytovanie

(1)  Ubytovanie  je  poskytovanie  bývania  v  obytnej  miestnosti  alebo  v  jej  časti  s 
príslušenstvom,  užívanie  spoločných  priestorov  a  poskytovanie  vecných  plnení 
spojených s ubytovaním.

(2) Na účely určenia úhrady za ubytovanie sa považuje za:

a) obytnú miestnosť a príslušenstvo obytnej miestnosti,  najmä: predsieň, kuchyňa 
alebo kuchynský kút, komora, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak 
sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé,

b)  spoločné priestory,  najmä:  spoločenská miestnosť,  jedáleň,  chodba,  schodište, 
pivnica, práčovňa,

c)  prevádzkové  zariadenie  obytnej  miestnosti  a  príslušenstva  obytnej  miestnosti, 
najmä:  rozvod  elektrickej  energie,  rozvod  vody,  rozvod  plynu,  odvádzanie 
odpadových vôd a hygienické zariadenie,
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d) vybavenie obytnej miestnosti, najmä: lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo, nočný 
stolík,

e) vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti, najmä: svietidlo, kuchynský sporák, 
kuchynská linka,  zrkadlo, umývadlo, záchodová misa a kúpacia vaňa, sprchovací 
kút,

f)  vybavenie  a zariadenie  spoločných  priestorov  najmä:  svietidlo,  stôl,  stolička, 
záclona, 

g) vecné plnenia spojené s ubytovaním a s užívaním spoločných priestorov, najmä: 
vykurovanie,  dodávka  teplej  vody,  upratovanie  spoločných  priestorov,  užívanie 
výťahu,  dodávka  elektrickej  energie,  dodávka  plynu,  dodávka  vody,  odvádzanie 
odpadových  vôd,  kontrola  a  čistenie  komína,  odvoz  odpadu,  odvoz  splaškov  a 
čistenie  žúmp  a vybavenie  zariadením  na  príjem  a  rozvod  televízneho  a 
rozhlasového signálu a iné služby súvisiace s poskytovaním ubytovania.“.

13.  § 19 až § 22 sa vypúšťajú.

14. V § 23 odsek 1 znie:

„(1)  ZSS,  ak  poskytuje  sociálnu  službu  týždennou  pobytovou  formou  alebo 
celoročnou pobytovou formou, prevezme do úschovy cenné veci vrátane vkladných 
knižiek a peňažnej hotovosti prijímateľa, ktorý o ich úschovu požiada pri nástupe do 
týchto ZSS alebo počas poskytovania sociálnej služby v nich, na základe zmluvy 
o úschove  6).  ZSS  vedie  evidenciu  uzavretých  zmlúv  o  úschove  cenných  vecí, 
Register o úschove vkladných knižiek a Register o úschove cenných vecí. Cenné 
veci prevzaté do úschovy označí zodpovedný zamestnanec ZSS tak, aby sa vylúčila 
ich zámena.“.

15. V § 23 sa vypúšťajú odseky 4 a 5. 

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 8.

16. V § 23 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 5 až 6.

17. Štvrtá časť sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.

18. V § 26 ods. 2 sa za písm. c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej  sociálnej 
služby v spoločných priestoroch.“.

19. V § 27 ods. 1 znie:

(1) Stravná jednotka na deň na občana vo veku
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do 3 rokov .................................... 2,38 až 3,41 € 
od 3 rokov do 6 rokov................... 2,49 až 3,67 € 
od 6 rokov do 10 rokov................. 2,63 až 4,02 € 
od 10 rokov do 15 rokov .............. 2,82 až 4,23 € 
nad 15 rokov ................................ 2,99 až 4,62 € 

20. V § 27 ods. 3 sa slovné spojenie „zvyšuje o“ nahrádza slovami „možno zvýšiť 
najviac o“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.

21. V § 30 názov znie:

„Výška úhrady za ubytovanie a poskytovanie vecných plnení“

22. V § 32 názov znie:

„Fakultatívne služby“

23. V § 32 sa vypúšťajú odseky 1 až 3 a ruší sa číslovanie odsekov.

24. § 33 sa vypúšťa.

25. V § 34 odsek 1 znie:  

„(1) Na účely určenia mesačnej sumy úhrady za poskytované sociálne služby podľa § 
74 ods. 7 zákona o sociálnych službách sa pri poskytovaní sociálnych služieb 
a) celoročnou pobytovou formou použije 31-násobok dennej sadzby za stravovanie, 
ubytovanie, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby, za ktoré sa platí úhrada,
b)  týždennou  pobytovou  formou  alebo  ambulantnou  formou  použije  23-násobok 
dennej sadzby za stravovanie, ubytovanie, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby, za 
ktoré sa platí úhrada.
Úhrada za sociálnu službu v kalendárnom mesiaci sa platí iba za dni, v ktorých bola 
sociálna služba poskytovaná, pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak. “.

26. V § 34 ods. 10 sa slová „najmenej 20%“ nahrádzajú slovami „najmenej 25%“.  

27. V § 34 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11)  Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu v zariadení  bez 
poskytovania stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho 
príjmu  najmenej  75  % sumy životného  minima pre  jednu  plnoletú  fyzickú  osobu 
ustanovenej osobitným predpisom.“.

Doterajšie odseky 11 až14 sa označujú ako odseky 12 až 15.

28. V § 34 ods. 12 sa slová „najmenej 50%“ nahrádzajú slovami „najmenej 60%“.  

29. V § 34 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:
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„(13)  Po zaplatení  úhrady za  týždennú pobytovú sociálnu  službu v zariadení  bez 
poskytovania stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho 
príjmu  najmenej  85  % sumy životného  minima pre  jednu  plnoletú  fyzickú  osobu 
ustanovenej osobitným predpisom.“.

Doterajšie odseky 13 až15 sa označujú ako odseky 14 až 16.

30. V § 34 ods. 14 sa slová „najmenej 70% sumy“ nahrádzajú slovom „suma“.  

31. V § 34 ods. 15 sa slová „najmenej 1,3“ nahrádzajú slovami „najmenej 1,4“.  

32. § 34 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17)  Suma  úhrady  za  sociálnu  službu  podľa  §  74  ods.  7  písm.  h)  a i)  zákona 
o sociálnych službách musí obsahovať sumu úhrady za jednotlivé odborné činnosti, 
jednotlivé  obslužné činnosti  a jednotlivé  ďalšie  činnosti.  Ak  poskytovateľ  sociálnej 
služby  vykonáva,  zabezpečuje  alebo  utvára  podmienky  na  vykonávanie  iných 
činností  podľa § 2 ods. 10 nariadenia (fakultatívne služby),  sumu úhrady za tieto 
činnosti obsahuje osobitná zmluva.14a)“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a) § 51 Občianskeho zákonníka“

33. Šiesta časť sa vypúšťa.

Čl. II.

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 /2014 bolo v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) 
zákona NR SR    č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych  krajoch)  v  znení  neskorších  predpisov,  schválené 
Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja dňa 20.06.2014.

2. Toto  Všeobecne  záväzné  nariadenie  nadobúda  platnosť  dňom vyhlásenia  a to 
jeho vyvesením na úradnej tabuli Bratislavského samosprávneho kraja a účinnosť 
15.  dňom od  jeho  vyvesenia  na  úradnej  tabuli  Bratislavského  samosprávneho 
kraja.

Bratislava, dňa 20.6.2014

  
                                                                                             Ing. Pavol Frešo 
                                                                                                   predseda
                                                                            Bratislavského samosprávneho kraja
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