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Kapitola 4  

Oblasti, druhy a formy sociálnych služieb 

 

Zameranie kapitoly: 

Predstaviť mnohorakosť sociálnych služieb z hľadiska cieľových skupín, ktorým sa poskytujú 

či oblastí, druhov a foriem, akými sa vykonávajú. 

 

Potreba rôznorodosti sociálnych služieb z hľadiska ich druhov a foriem vychádza 

z rôznorodosti nepriaznivých sociálnych situácií, ktoré sociálne služby pokrývajú  a cieľových 

skupín, ktorým sa sociálne služby poskytujú. Cez rôznorodosť druhov a foriem sa 

bezprostredne realizuje  princíp individualizácie v sociálnych službách, ktorý je jedným z 

princípov charakterizujúcich celý pilier sociálnej pomoci, ktorého sú sociálne služby 

systémovou súčasťou.  

 

4.1 Rôznorodosť činností v sociálnych službách 

V sociálnych službách sa angažujú odborníci a odborníčky rozličných disciplín 

a stupňov kvalifikovanosti, čo objektívne vychádza z rôznorodosti činností, ktoré sa v rámci 

nich vykonávajú. Ide o: 

• Odborné činnosti 

Obsahujú napr. základné či špecializované sociálne poradenstvo; poskytovanie pomoci 

v prípade, že osoba je odkázaná na pomoc pri bežných denných činnostiach – napr. pri 

stravovaní, hygiene, obliekaní a vyzliekaní, pohybe, orientácii v prostredí; poskytovanie 

pomoci pri uplatňovaní či pri výkone práv a právom chránených záujmov ohrozených 

osôb. V rámci odborných činností sa poskytuje aj sociálna rehabilitácia, pracovná terapia, 

ošetrovateľská starostlivosť v zariadení; či tlmočenie. Univerzálnou činnosťou v rámci 

sociálnych služieb je poskytovanie sociálneho poradenstva, ktoré je súčasťou každej 

sociálnej služby poskytovanej podľa zákona. 

• Obslužné činnosti 

Ide o ubytovanie, stravovanie, upratovanie, žehlenie, pranie a údržbu bielizne a šatstva 

poskytované osobám v nepriaznivej sociálnej situácii v rámci rezidenčnej starostlivosti. 

• Ďalšie činnosti 

V rámci sociálnych služieb ide o vytváranie podmienok napr. na prípravu stravy či jej 

výdaj; vykonávanie nevyhnutnej hygieny; úschovu cenných vecí; vzdelávanie či záujmovú 
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činnosť. Za ďalšie činnosti sa považuje aj poskytovanie osobného vybavenia (napr. šatstvo, 

obuv, hygienické či školské potreby, veci osobnej spotreby v rezidenčných zariadeniach); 

preprava osôb; donáška stravy či požičiavanie pomôcok. 

 

Do pozornosti:  
V rámci sociálnych služieb poskytovatelia zákonom stanovené činnosti buď poskytujú priamo  
alebo utvárajú podmienky na ich poskytovanie alebo vybrané činnosti zabezpečujú. 
Rozdielnosť možno ilustrovať napr. v oblasti stravovania. Zariadenie pre seniorov je povinné 
stravu svojim obyvateľom poskytnúť, a to buď prípravou vo vlastnej kuchyni alebo dovozom 
z reštaurácie. Dovoz môže voliť napr. vtedy, ak  by pre nízky počet obyvateľov nebola vlastná 
príprava stravy rentabilná. Aj v rámci služieb nocľahárne sa rieši otázka stravovania. 
Zariadenie však len vytvára podmienky pre túto činnosť, napr. tým, že prijímatelia služby 
majú k dispozícii varič a stravu si môžu pripravovať sami. 
Iným príkladom môže byť oblasť ošetrovateľskej starostlivosti (napr. podávanie infúzií, 
manažment bolesti, ošetrovanie a prevencia dekubitov, ošetrovateľská rehabilitácia) 
v zariadeniach sociálnych služieb20

 

, napr. v domove sociálnych služieb. Jeden domov bude 
takúto starostlivosť priamo poskytovať vlastnou zamestnankyňou, iný ju bude zabezpečovať 
napr. dochádzaním sestry z Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti či inej 
licencovanej sestry.  

Zákon o sociálnych službách presne vymedzuje, ktoré odborné, obslužné a ďalšie 

činnosti je poskytovateľ povinný poskytovať, ktoré zabezpečovať a pre ktoré je povinný 

vytvárať podmienky pre ich vykonávanie v závislosti od druhu sociálnej služby, ktorú 

poskytuje. 

 

4.2 Oblasti a druhy sociálnych služieb 

 Nepriaznivé sociálne situácie, na ktoré sú zamerané sociálne služby, sú v rámci 

slovenskej legislatívy rozdelené do štyroch oblastí, v rámci ktorých sa poskytujú špecifické 

druhy sociálnych služieb špecifickým cieľovým skupinám: 

(1)  Oblasť uspokojovania základných životných potrieb 

Táto oblasť je zameraná na osoby, ktoré majú problémy so zabezpečením nevyhnutných 

podmienok potrebných na uspokojovanie ich základných životných potrieb ľudí (ubytovania, 

stravy, základného ošatenia a obuvi a základnej osobne hygieny). Zohľadňuje sa pritom 

spôsob ich života a prostredie, v ktorom sa zdržiavajú. V rámci tejto oblasti sa poskytujú 

nasledovné druhy sociálnych služieb: 

- nocľaháreň, 
                                                 
20 Výber zdravotných výkonov v rozsahu ošetrovateľských výkonov,  ktoré sa vykonávajú v zariadeniach 
sociálnych služieb, špecifikuje vyhláška č. 109/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov, 
ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb, v znení 
neskorších predpisov. 
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- útulok, 

- domov na pol ceste, 

- nízkoprahové denné centrum, 

- zariadenie núdzového bývania. 

Nocľaháreň, útulok i domov na pol ceste sú určené na zabezpečenie základných životných 

potrieb ľudí, vrátane ubytovania. Pri domove na pol ceste je však explicitne určená skupina 

tých, ktorým sa službou zabezpečujú životné potreby a ubytovanie. Ide o osoby po skončení 

pobytu v detskom domove, v zariadení sociálnych služieb či po prepustení z výkonu trestu 

odňatia slobody, teda také, u ktorých sa nahrádza jedna forma ubytovania iným, čo v prípade 

osôb bez domova využívajúcich služby nocľahární a útulkov nemusí platiť. Nízkoprahové 

denné centrum poskytuje služby počas dňa. „Nízkoprahovosť“ je daná  znížením nárokov na 

odkázané osoby preukazovať dôkazy o svojej sociálnej situácii, operatívnosťou zásahu 

prostredníctvom sociálnej služby v kombinácii so snahou o vytváranie podmienok na 

poskytovanie pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov ľudí v popísanom 

type sociálnej núdze. Takáto kombinácia vytvára podmienky pre postupné budovanie 

perspektívneho riešenia do budúcnosti. Osobitnou formou je zariadenie núdzového bývania 

špeciálne určené pre obete násilia, obete obchodovania s ľuďmi, osamelé tehotné ženy alebo 

rodičov, starších ľudí či iné osoby, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo existujúce 

nemôžu z vážnych dôvodov využívať.  

 

(2) Oblasť podpory rodiny s deťmi 

Predstavuje unikátnu sadu nástrojov v oblasti sociálnych služieb, ktorá do prijatia samostatnej 

právnej úpravy sociálnych služieb na Slovensku neexistovala. Nejde pritom o intervencie 

(služby), ktoré majú nahrádzať podporu rodín v rámci štátnej sociálnej podpory, ale 

o intervencie, ktoré ich dopĺňajú a pokrývajú mimoriadne situácie v rodinách prevažne 

prechodného charakteru. V rámci predmetnej oblasti sa poskytujú tieto druhy sociálnych 

služieb: 

- pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného 

života, 

- zariadenie dočasnej starostlivosti o dieťa, 

- nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu. 

Službou terénnej osobnej starostlivosti o dieťa sa nahrádza opatrovateľská služba, ktorá 

mohla byť do konca roka 2008 poskytovaná aj dieťaťu, pričom sa využívala len minimálne. 

V rámci tejto oblasti sa môže osobná starostlivosť o dieťa poskytovať aj v čase, keď rodič 
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vyvíja aktivity vedúce k návratu na trh práce (napr. počas účasti na rekvalifikačnom kurze), 

aby nedochádzalo ku kolízii pri zosúlaďovaní rodičovských a pracovných povinností. 

Zariadenie dočasnej starostlivosti o dieťa je pobytovým sociálnym zariadením, v ktorom sa 

pomáha rodine v prípade, že rodič nemôže zabezpečovať na prechodnú dobu osobnú 

starostlivosť o dieťa (napr. pre chorobu, výkon trestu odňatia slobody). V nízkoprahovom 

dennom centre pre deti a rodinu sa poskytujú sociálne služby vtedy, ak má rodina problémy 

riešiť svoju situáciu pre nevhodné životné návyky či spôsob života. Okrem sociálneho 

poradenstva sa jej poskytujú aj alternatívne možnosti trávenia voľného času a aktivizácia 

svojpomocnej činnosti. 

 

Príklad: Komplementarita opatrení štátnej sociálnej podpory a sociálnych služieb pre 
rodiny s deťmi 
Matka  2,5 ročného dieťaťa poberá  prídavok na dieťa i rodičovský príspevok, otec pracuje 
v zahraničí. Matka ochorie, pričom zdravotný stav si vyžaduje dvojtýždňový pobyt 
v nemocnici. V prípade, že manžel si nevie zariadiť pracovné povinnosti na „zastúpenie“ 
matky, pomoc nemôže poskytnúť ani širšia rodina, pre účely osobnej starostlivosti sa 
zabezpečí jej poskytovanie v zariadení dočasnej starostlivosti o deti. Právne nároky matky 
v oblasti štátnej sociálnej podpory formou rodičovského príspevku pritom zostávajú 
zachované. 
 

(3) Oblasť riešenia nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 

nepriaznivého zdravotného stavu či dovŕšenia dôchodkového veku 

Ide o oblasť, ktorá je v sociálnych službách zastúpená výrazne najčastejšie. Poskytujú sa v nej 

sociálne služby osobám, ktoré sú spravidla dlhšiu dobu odkázané na pomoc inej osoby pri 

bežných denných činnostiach, pri starostlivosti o domácnosť či pri rozličných sociálnych 

aktivitách z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu 

spravidla spojeného s vyšším vekom. Pre svoju dlhodobejšiu povahu (na rozdiel napr. od 

služieb pre rodiny s deťmi) sa zvyknú nazývať aj ako služby dlhodobej starostlivosti. V rámci 

služieb dlhodobej starostlivosti sa pre osoby odkázané na pomoc inej osoby poskytujú tieto 

druhy sociálnych služieb: 

- opatrovateľská služba, 

- zariadenie opatrovateľskej služby, 

- zariadenie podporovaného bývania, 

- zariadenie pre seniorov, 

- rehabilitačné stredisko, 

- domov sociálnych služieb, 

- špecializované zariadenie, 
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- denný stacionár, 

- prepravná služba, 

- sprievodcovská služba a predčitateľská služba, 

- tlmočnícka služba a sprostredkovávanie tlmočníckej služby, 

- sprostredkovanie osobnej asistencie, 

- požičiavanie pomôcok. 

Rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu je výsledkom komplexného lekárskeho 

a sociálneho posudzovania. Pre väčšinu sociálnych služieb z tejto oblasti sa stanovuje 

niektorý zo šiestich stupňov odkázanosti na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy.21

Osobitné postavenie má opatrovateľská služba, v rámci ktorej sa poskytuje pomoc nielen pri 

úkonoch sebaobsluhy, ale aj pri starostlivosti o domácnosť a v rámci realizácie sociálnych 

aktivít. Pre nárok na opatrovateľskú službu je minimálny stupeň požadovanej odkázanosti 

na pomoc inej osoby stanovený najnižšie (stupeň II.). Naopak, pri vyššie uvedených 

rezidenčných formách starostlivosti je minimálny stupeň ustanovený vyššie so zámerom 

eliminovať poskytovanie rezidenčnej starostlivosti v prípade, že osoba môže za pomoci 

opatrovateľskej starostlivosti zotrvať v domácom prostredí.  

 

Tieto sú vymedzené ako: stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra 

a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie a vyzliekania, zmeny polohy, 

sedenia a státia, pohybu po schodoch a rovine, orientácie v prostredí, dodržiavania liečebného 

režimu a potreby dohľadu. Pomoc pri týchto úkonoch sa poskytuje v zariadení pre seniorov, 

zariadení opatrovateľskej služby, rehabilitačnom stredisku, dome sociálnych služieb, 

špecializovanom zariadení či v dennom stacionáre. Minimálny stupeň odkázanosti pri 

úkonoch sebaobsluhy, ktorého posúdenie je podmienkou pre poskytnutie sociálnej služby, 

môže byť pritom pri každej zo služieb iný. Okrem úkonov sebaobsluhy sa v týchto 

zariadeniam poskytujú osobám, v závislosti od ich potreby, aj mnohé obslužné či ďalšie 

činnosti. V prípade zariadenia podporovaného bývania sa očakáva, že osoba si pod dohľadom 

dokáže sebaobsluhu, ale aj starostlivosť o domácnosť či sociálne aktivity zabezpečovať sama. 

Na účely prepravnej služby, sprievodcovskej, predčitateľskej, tlmočníckej služby, služby 

sprostredkovávania tlmočníckej služby a osobnej asistencie a na účely požičiavania pomôcok 

sa využíva iné posudzovanie, často viazané na výsledky posudzovania v systéme peňažných 

príspevkov na kompenzáciu alebo v systéme zdravotnej starostlivosti. 

 

                                                 
21 V časti Základné pojmy a koncepty sme ich nazvali ako „bežné denné aktivity“ (ADL). 
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(4) Oblasť využívania telekomunikačných technológií 

Služby zaradené do tejto oblasti patria k novým využívajúcim moderné informačné 

a komunikačné technológie na zabezpečenie permanentného kontaktu medzi odkázanou 

osobou s nepriaznivým zdravotným stavom a poskytovateľom služby s cieľom zabrániť 

vzniku krízovej situácie alebo jej riešenia. Oblasť zahŕňa tieto druhy sociálnych služieb: 

- monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, 

- krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií. 

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci sa zabezpečuje na základe spojenia odkázanej 

osoby s centrálnym dispečingom, ktorý v  prípade signalizovanej potreby (napr. cez náramok, 

pager) zabezpečí poskytnutie potrebnej pomoci. Krízová pomoc sa realizuje telefonicky, 

faxom alebo internetom najmä formou sociálneho poradenstva osobám, ktoré sa vyskytli 

v akútne ťaživej situácii (napr. telefonické Linky dôvery). 

 

(5) Oblasť podporných služieb 

Poslednou oblasťou sú podporné služby. Nejde o sociálne služby v pravom slova zmysle. Ich 

špecifikom je to, že sa často spájajú so sociálnymi službami z iných oblastí. Poskytujú sa 

prevažne na ambulantnej báze a niektoré z nich sú zamerané na podporu neformálnej 

starostlivosti smerom k podpore rodín osôb odkázaných na intenzívnu pomoc inej osoby. 

Prevažne ide o sociálne služby fakultatívnej povahy, t.j. obec alebo vyšší územný celok nie sú 

povinné ich poskytovať, a to ani v prípade, že v ich územnej jednotke sa nachádzajú osoby, 

ktoré by boli na ne odkázané. Aj preto sa v nich často angažujú neverejní poskytovatelia 

sociálnych služieb. Do oblasti podporných služieb patria tieto druhy služieb: 

- odľahčovacia služba, 

- pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností, 

- denné centrum, 

- integračné centrum, 

- jedáleň, 

- práčovňa, 

- stredisko osobnej hygieny.   

Odľahčovacia služba je novým druhom sociálnej služby zameranej na podporu tých ľudí 

(najčastejšie príbuzných), ktorí intenzívne opatrujú odkázaného člena rodiny, za čo poberajú 

peňažný príspevok na opatrovanie. V priebehu kalendárneho roka sa môže sumárne na 30 

kalendárnych dní poskytnúť z príslušnej miestnej samosprávy „náhradná starostlivosť“ 
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(najčastejšie prechodným umiestneným do sociálneho zariadenia) a opatrujúca osoba si môže 

oddýchnuť spôsobom, aký si sama zvolí. 

 

Príklad: Kombinovaná podpora neformálne opatrujúcich osôb z piliera sociálnej 
pomoci 
Dospelá dcéra opatruje svoju ťažko zdravotne postihnutú matku, za čo poberá z úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny peňažný príspevok na opatrovanie. Na účely zregenerovania 
vlastných duševných a fyzických síl požiada obecný úrad v mieste bydliska matky 
o poskytnutie náhradnej starostlivosti o matku na obdobie dvoch týždňov vlastného pobytu na 
kúpeľnej liečbe. Obecný úrad poskytne odkázanej matke služby prechodným umiestnením 
v zariadení opatrovateľskej služby, ktoré má zriadené vo svojej pôsobnosti. Matka bude za 
obdobie poskytovanej služby v zariadení opatrovateľskej služby platiť úhradu vypočítanú 
v zmysle zákona a všeobecne záväzného  nariadenia obce. Právne nároky dcéry v oblasti 
peňažného príspevku na opatrovanie zostanú zachované. Do konca kalendárneho roku má 
dcéra možnosť požiadať o náhradnú starostlivosť ešte v rozsahu sumárne 16 dní. 
 

Na pomoc opatrovníkom (osobám zastupujúcim dospelé osoby zbavené spôsobilosti na 

právne úkony), ale aj samotným odkázaným osobám, ktoré si nedokážu uplatňovať a chrániť 

svoje práva a právom chránené záujmy, sa môže poskytovať služba zameraná na pomoc pri 

výkone opatrovníckych práv a povinností. Služby denného centra (transformovaného klubu 

dôchodcov), integračného centra, jedálne, práčovne či strediska osobnej hygieny sa môžu 

poskytovať širokej škále osôb, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácie, pretože 

sú bez domova alebo majú ťažké zdravotné postihnutie či dovŕšili dôchodkový vek. Často sú 

previazané na sociálne služby z oblasti zameranej na zabezpečovanie a uspokojovanie 

základných životných potrieb (napr. na služby nocľahárne), ktoré dopĺňajú počas dňa a tým 

zvyšujú šance na komplexnejšie riešenie sociálnej situácie odkázaných ľudí. 

 

4.3 Formy sociálnych služieb 

Sociálne služby sa nelíšia len zaradením do vyššie uvedených oblastí, ale aj formou, 

akou sa poskytujú. Platná legislatíva sa pri vymedzovaní foriem sociálnych služieb opiera 

o teoretické poznatky pomáhajúcich disciplín. V súlade s tým je sociálne služby možné 

poskytovať: 

• ambulantnou formou 

V uvedenom prípade dochádza osoba do miesta, kde poskytovateľ vykonáva sociálnu 

službu, pričom takýmto miestom môže byť aj zariadenie sociálnych služieb. Vtedy 

hovoríme o rezidenčnej starostlivosti poskytovanej dennou formou. Na Slovensku sa však 

využíva minimálne (len okolo 3% zo všetkých ubytovacích dní v zariadeniach sociálnych 

služieb). 
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• terénnou formou 

Ide o služby poskytované v prirodzenom sociálnom prostredí odkázanej osoby. Zákon 

vymedzuje aj možnosť organizovať rozličné terénne programy s cieľom predchádzať 

sociálnemu vylúčeniu jedincov, rodín a komunít v nepriaznivej sociálnej situácii. 

V odbornej literatúre sa často diskutuje o tom, čo je prirodzeným sociálnym prostredím 

odkázanej osoby. Či je to len široká dištančná kategória voči kategórii rezidenčnej 

starostlivosti (teda všetko mimo starostlivosti poskytovanej v zariadení sociálnych služieb 

pobytovou formou) alebo je k terénnej forme potrebná ešte ďalšia špecifická 

charakteristika. Zdržanlivý postoj k terénnej forme sociálnych služieb a sociálnej práce 

majú niektorí odborníci a odborníčky najmä z oblasti dlhodobej starostlivosti. Vychádzajú 

z toho, že  terénna sociálna práca sa spája najmä  s „prácou na ulici“ zameranou na 

vyhľadávaciu, sprevádzajúcu a mobilnú nízkoprahovú ponuku sociálnej práce pre jedincov 

a skupiny s rizikovým správaním (Matoušek, 2003). To však nie je primárne oblasť 

dlhodobej starostlivosti, ktorá je zameraná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, pomoci 

v domácnosti či na pomoc pri realizácii sociálnych aktivít odkázaného jedinca (napr. 

Repková ed., 2012). 

• pobytová forma 

Je to každá sociálna služba, ktorej súčasťou je ubytovanie ako obslužná činnosť. Poskytuje 

sa na celoročnej alebo týždennej báze.  

• iná forma 

Ide o poskytovanie sociálnej služby telefonicky alebo použitím telekomunikačných 

technológií. 

Jednotlivec má právo na výber formy sociálnej služby. Následne platí všeobecná 

zásada prednosti terénnej alebo ambulantnej formy služby pred pobytovou, a v rámci 

pobytovej formy prednosť týždennej pobytovej sociálnej služby pred takou, ktorá sa 

poskytuje celoročne. 

 

Iniciatíva z výskumného prostredia: Domáca opatrovateľská služba 
V legislatívnom poriadku Slovenska neexistuje forma sociálnej služby explicitne označovaná 
ako „domáca služba/starostlivosť“, hoci v zahraničí je takéto pomenovanie pomerne rozšírené 
(angl. „home care“; nem. „die häusliche Betreeung“). Ide v skutočnosti len o formálnu 
záležitosť, nakoľko obsahovo takejto starostlivosti plnohodnotne zodpovedá opatrovateľská 
služba poskytovaná v domácnosti odkázanej osoby. Preto skupina odborníkov a odborníčok 
v súčasnosti vyvíja iniciatívu zakotviť do národnej legislatívy pomenovanie „domáca 
opatrovateľská služba“ na prekonanie mätúceho spojenia „terénna opatrovateľská služba“ 
laicky rozšíreného medzi poskytovateľmi opatrovateľskej služby i určitou časťou užívateľskej 
verejnosti (Repková ed., 2012). 
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Vymedzením foriem sociálnych služieb sa dotvára ich komplexná vecná architektúra, 

(ponuková mapa, logistika) znázornená v schéma č. 2. Ide o hierarchizované usporiadanie 

medzi činnosťami, oblasťami, druhmi a formami sociálnych služieb, kedy tá istá činnosť sa 

môže vykonávať v rámci viacerých oblastí sociálnych služieb, v rámci každej oblasti sa 

uplatňujú viaceré druhy sociálnych služieb a jednotlivé druhy sa môžu realizovať rozličnými 

formami. Základné sociálne poradenstvo predstavuje univerzálny prvok, ktorý sa v sociálnych 

službách uplatňuje bez ohľadu na  činnosť, oblasť, druh alebo formu sociálnej služby. 

 

Schéma 2: Logistika sociálnych služieb v podmienkach Slovenska 

 
Vysvetlivka: NSS – nepriaznivá sociálna situácia; SS – sociálna služba 

Zdroj: autorka 

 
Pomocou komplexnej ponukovej mapy sociálnych služieb sa na priesečníku 

jednotlivých činností (čo sa poskytuje), oblastí (prečo sa poskytuje), druhov a foriem (ako 

a kedy sa poskytuje) určuje v každom konkrétnom prípade sociálna služba najviac 

zodpovedajúca potrebám konkrétneho človeka a jeho rodiny a možnostiam správnej jednotky, 

v ktorej žije. Individualizácia pomoci však môže byť niekedy komplikovaná procedúrami 

uplatňovanými v konaní o poskytnutie sociálnej služby. Konanie sa v zmysle zákona začína 

žiadosťou odkázanej osoby o posúdenie odkázanosti na tú sociálnu službu, ktorú si vybral. 

Rozhodnutie o odkázanosti je následne základom rozhodovania o samotnom poskytovaní 

sociálnej služby u poskytovateľa, ktorého si žiadateľ vyberie. Proces je bezproblémový 

Potreby jedinca v NSS činnosti v SS 

oblasť SS 

druh SS 

forma SS forma SS 

druh SS 

forma SS forma SS 

oblasť SS 

druh SS 

forma SS 

Základné sociálne 
poradenstvo 
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v prípade, že je dobre informovaný o možnostiach a na základe informácií sa obracia na ten 

orgán, ktorý je príslušný pre rozhodovanie o tej sociálnej službe, o ktorú má záujem (v 

takýchto prípadoch robí žiadateľ tzv. informovaný výber). Často sa však stáva, že odkázaná 

osoba nemá dostatok potrebných informácií, žiadosť o posúdenie odkázanosti môže zamerať 

na službu, ktorá nezodpovedá jej skutočným potrebám a celkový proces sa tak môže 

komplikovať. Pre minimalizáciu komplikácií tohto druhu je rozhodujúca informačno-

poradenská práca samosprávnych orgánov, osobitne miest a obcí, ktorá by mala predchádzať 

podávaniu samotnej žiadosti o posúdenie a výberu poskytovateľa sociálnej služby. Preto 

zákon ustanovuje, že súčasťou každej sociálnej služby je základné sociálne poradenstvo. 

 

 

Otázky: 

? V čom spočíva súvislosť medzi činnosťami, oblasťami, druhmi a formami sociálnych 

služieb? 

? Aká je úloha základného sociálneho poradenstva v sociálnych službách? 

? V čom spočíva princíp prednosti terénnych a ambulantných foriem sociálnych služieb pred 

pobytovými? 

 

Úlohy: 

* Pátrajte po tom, aké sociálne služby sa v súčasnosti poskytujú vo Vašom meste alebo obci. 

* Zisťujte medzi svojimi známymi či inými ľuďmi, ktoré sociálne služby považujú za 

najpotrebnejšie, o aké by mali v súčasnosti či blízkej budúcnosti záujem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


