
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesto Trnava v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) vydáva 
smernicu, ktorou upravuje podrobnosti na určenie a vedenie poradia pre zabezpečenie sociálnych 
služieb mestom Trnava u verejného, resp. neverejného poskytovateľa sociálnych služieb 
pôsobiaceho na území mesta Trnava a mimo územia mesta Trnava žiadateľov o poskytnutie 
sociálnej služby podľa § 8 ods. 6 a § 80 zákona o sociálnych službách. 
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Mgr. Mária Hrubšová 
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Predložil: Mgr. Ingrid Huňavá vedúca OS  

Posúdil: JUDr. Igor Kršiak prednosta MsÚ  

Schválil: JUDr. Peter Bročka, LL.M primátor mesta  
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PRVÁ ČASŤ 
Všeobecné ustanovenia 
 
1. Táto smernica upravuje podrobnosti (kritériá) na určenie poradia a postup vedenia poradia pri 
zabezpečovaní sociálnych služieb mestom Trnava u verejného, resp. neverejného poskytovateľa 
sociálnych služieb pôsobiaceho na území mesta Trnava a mimo územia mesta Trnava. 
2. Smernica upravuje: 

− postup a kritériá zaraďovania/vyraďovania občanov do/z evidencie žiadateľov o zabezpečenie 
sociálnych služieb u verejného, resp. neverejného poskytovateľa sociálnych služieb na území 
mesta Trnava a mimo územia mesta Trnava, 

− ďalšie kritériá pri vedení evidencie žiadateľov o zabezpečenie sociálnych služieb. 
3. Smernica je záväzná: 

− pre občanov, ktorí sú vedení v evidencii žiadateľov o zabezpečenie sociálnych služieb mestom, 

− pre zamestnancov mesta vykonávajúcich odborné činnosti na referáte starostlivosti o seniorov 
a referáte financovania sociálnych vecí, odboru sociálneho Mestského úradu v Trnave. 

4. Zodpovednosť za dodržiavanie smernice:  

− za dodržiavanie tejto smernice a zverejňovanie tlačív na webovom sídle Mesta Trnava 
zodpovedajú zamestnanci odboru sociálneho, referátu starostlivosti o seniorov a referátu 
financovania sociálnych vecí Mestského úradu v Trnave, 

− Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave, Ulica V. Clementisa č. 51, ako príspevková 
organizácia mesta Trnava, je zodpovedné za poskytovanie sociálneho poradenstva  a tlačív 
žiadateľom o zabezpečenie sociálnych služieb v zariadeniach opatrovateľskej služby 
u verejného, resp. neverejného poskytovateľa sociálnych služieb pôsobiaceho na území mesta 
Trnava a mimo územia mesta Trnava. V prípade, že klient požiada o sociálnu službu v inom 
zariadení opatrovateľskej služby, Stredisko sociálnej starostlivosti odstúpi žiadosť na Mestský 
úrad v Trnave, odbor sociálny na vybavenie. 

− vedúci zamestnanec odboru sociálneho Mestského úradu v Trnave, zabezpečí informovanosť 
zamestnancov odboru sociálneho, referátu starostlivosti o seniorov, referátu financovania 
sociálnych vecí, vedúcich ZPS, SSS, DS a  následne bude kontrolovať jej dodržiavanie. Pri zistení 
tieto nedostatky v rámci svojich právomocí odstráni. 

5. Skratky: 
DS    –   denný stacionár 
MsÚ    –   mestský úrad 
NPSS    –   neverejný poskytovateľ sociálnych služieb 
OS    –   odbor sociálny 
SSS   –   stredisko sociálnej starostlivosti 
VPSS    –   verejný poskytovateľ sociálnych služieb 
ZOS   –   zariadenie opatrovateľskej služby 
ZPS    –   zariadenie pre seniorov  
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DRUHÁ ČASŤ 
 
Kritériá a postup zaraďovania/vyraďovania občanov do/z evidencie žiadateľov o zabezpečenie  
sociálnych služieb u verejného, resp. neverejného poskytovateľa sociálnych služieb pôsobiaceho na 
území mesta Trnava a mimo územia mesta Trnava. 
 
Článok 1 
 
Evidencia žiadateľov o zabezpečenie sociálnych služieb mestom Trnava – všeobecne  
 
1. Mesto Trnava vedie samostatne evidenciu žiadateľov o zabezpečenie sociálnych služieb 
u VPSS/NPSS pôsobiaceho na území mesta Trnava a mimo územia mesta Trnava pri nasledovných 
druhoch sociálnych služieb podľa kapacity zariadení: 

− zariadenie pre seniorov, 

− zariadenie opatrovateľskej služby, 

− denný stacionár.  
2. Mesto Trnava vedie evidenciu žiadateľov o zabezpečenie sociálnych služieb v prípade, že 
zabezpečenie sociálnych služieb v aktuálnom čase nie je možné, alebo v ZPS, ZOS a DS nie je voľné 
miesto. 
3. Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb sú do evidencie zaraďované: 

− podľa dátumu ich doručenia, v prípade doručenia viacerých žiadostí v rovnaký deň, podľa 
prideleného evidenčného čísla 

4. Z dôvodu osobitného zreteľa je možné zmeniť poradie žiadateľov.  
5. Evidencia žiadateľov o zabezpečenie sociálnych služieb je aktualizovaná jedenkrát mesačne (k 
poslednému dňu daného kalendárneho mesiaca).  
6. Evidencia žiadateľov o zabezpečenie sociálnych služieb je zverejnená na webovej stránke mesta 
Trnava www.trnava.sk. 
7. „Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby“ Príloha č.2 je zverejnená na stránke mesta Trnava 
www.trnava.sk. 
8. „Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby“ Príloha 
č.3 je zverejnená na stránke mesta Trnava www.trnava.sk.  
 
Článok 2 
Evidencia žiadateľov o zabezpečenie sociálnych služieb mestom Trnava – ZPS, ZOS, DS 
 
1. Žiadateľ o zabezpečenie sociálnej služby ZPS, ZOS, DS môže požiadať mesto Trnava o zabezpečenie 
sociálnych služieb u iného VPSS/NPSS tak, že v žiadosti uvedie konkrétneho VPSS/NPSS. 
2. Mesto Trnava požiada konkrétneho VPSS/NPSS o zabezpečenie sociálnej služby pre žiadateľa. 
3. Evidencia žiadateľov o zabezpečenie sociálnych služieb – ZPS, ZOS a DS: 

− po zaradení žiadosti o zabezpečenie sociálnych služieb do evidencie žiadateľov o zabezpečenie 
sociálnych služieb bude každému žiadateľovi oznámené: 

• či žiadosť spĺňa všetky náležitosti, 
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• či bol oslovený ním vybraný VPSS/NPSS a stanovisko tohto vybraného poskytovateľa  
k predbežnému termínu poskytovania sociálnych služieb, 

• evidenčné číslo, pod ktorým je žiadosť o zabezpečenie sociálnych služieb vedená  
v evidencii žiadateľov na webovej stránke mesta. 

 
 
Článok 3 
Vyradenie žiadosti z evidencie žiadateľov o zabezpečenie sociálnych služieb – ZPS, ZOS, DS 
 
1. Žiadateľ bude vyradený z evidencie žiadateľov o zabezpečenie sociálnych služieb – ZPS, ZOS, DS 
v prípade, ak: 

- žiadosť o zabezpečenie sociálnych služieb vezme späť, 
- zomrie. 

 
 
TRETIA ČASŤ 
Záverečné ustanovenia 
 
1. Smernica sa vzťahuje na všetky žiadosti vedené v evidencii žiadateľov o zabezpečenie sociálnych 
služieb mestom u VPSS/NPSS pôsobiaceho na území mesta Trnava a mimo územia mesta Trnava. 
2. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č.1 – Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 
Príloha č.2 – Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 
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Príloha č.1 Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby 
 

Adresát (obec, mesto)  

 
Vec 

 

 
Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby 

V súlade s § 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 Vás žiadam o zabezpečenie 

sociálnej služby pre: 

Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa 
má poskytnúť sociálna služba 

 

Dátum narodenia  

 
Adresa pobytu 

 

 
Názov poskytovateľa sociálnej služby 

 

 

Druh sociálnej služby  

Forma sociálnej služby  

 
Miesto poskytovania sociálnej služby, ktoré 

si táto fyzická osoba vybrala 

 

Predpokladaný deň začatia poskytovania 
sociálnej služby 

 

Rozsah poskytovania sociálnej služby (počet 
hodín na deň, mesiac) 

 

Právoplatné rozhodnutie a posudok 
o odkázanosti na sociálnu službu 

 

Prílohy k žiadosti − kópia právoplatného rozhodnutia o odkázanosti 
na sociálnu službu 

− kópia posudku o odkázanosti na sociálnu službu 
 
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených podľa § 94a zákona č. 448/200 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 podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú uvedené v tejto 
žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Správnosť údajov uvedených v žiadosti 
potvrdzujem svojim podpisom 

 
V   dňa    ................................................................... 
           Podpis žiadateľa/zákonného zástupcu 



Príloha č.2 Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 
 

Adresát (obec, mesto)  

Vec Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na 
prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

Podľa § 75 ods. 11 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 

 
Názov žiadateľa 

 

 

Právna forma  

IČO  

DIČ  

 
Sídlo žiadateľa 

 

 

Kontaktné údaje (č. telefónu, e-mail) 
 

 

Názov zariadenia 
 

 

Miesto poskytovania sociálnej služby 
 

 

Meno, priezvisko a titul 
zodpovedného zástupcu 

 

Bankový účet na účel poskytnutia 
finančného príspevku  

(formát IBAN) 

 

Prílohy k žiadosti − kópia právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na 
sociálnu službu 

− kópia posudku o odkázanosti na sociálnu službu 

− kópia zmluvy o poskytnutí sociálnej služby, uzavretej 
medzi VPSS/NPSS a žiadateľom, pre ktorého mesto 
Trnava požiadalo o poskytnutie sociálnej služby 

 
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplne a finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý 
sa poskytnú. Som si vedomý/á právnych dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov 
a zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. 
 
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených podľa § 94a zákona č. 448/200 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 podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú uvedené v tejto 
žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Správnosť údajov uvedených v žiadosti 
potvrdzujem svojim podpisom. 
 
 
 
 

V   dňa    ........................................................................ 
           Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu 


