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Kritériá pre posudzovanie súladu s Komunitným plánom sociálnych služieb
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2018 – 2021

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto (ďalej aj „MČ BNM“) v nadväznosti
na § 83 ods. 10  a § 75 ods. 9 a 10 zákona č. 448/2008 Z. z.  sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z.“)
určila nižšie uvedené Kritériá pre posudzovanie súladu s Komunitným plánom sociálnych
služieb mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2018 – 2021 (ďalej aj „Kritériá
MČ BNM“). Informácie  o  rozsahu  použitia  Kritérií  MČ BNM sú uvedené v prílohe
Kritérií MČ BNM.

Kritériá pre posudzovanie súladu s Komunitným plánom sociálnych služieb
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2018 – 2021

Kritérium I: Potrebnosť sociálnej služby

Predmetná sociálna služba je potrebná, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

1. Predmetná sociálna služba je ako konkrétne opatrenie/konkrétny zámer uvedená
v Komunitnom pláne sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky
2018 – 2021 (ďalej aj „KPSS MČ BNM“) v  „Cieľoch, prioritách a opatreniach
MČ Bratislava – Nové Mesto na roky 2018 – 2021 pre oblasť poskytovania sociálnych
služieb“,

alebo

2. poskytovanie predmetnej sociálnej služby je preukázateľne potrebné.

Kritérium II: Úplný súlad sociálnej služby s prirodzeným právom (vrátane
práva na život a práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti) a s morálnymi
zásadami

Kritérium II je splnené, ak:

1. Celý obsah (aktuálny aj plánovaný) predmetnej sociálnej služby [t. j. všetky odborné
činnosti (poskytované aj plánované), všetky obslužné činnosti (poskytované aj plánované)
a všetky ďalšie činnosti (poskytované aj plánované), všetky súbory týchto činností
(poskytované aj plánované)], ako aj všetky iné činnosti podľa § 15 ods. 3 zákona
č. 448/2008 Z. z. súvisiace s predmetnou sociálnou službou (vykonávané, zabezpečované aj
plánované) vrátane všetkých podmienok (vykonávaných, zabezpečovaných, utváraných aj
plánovaných) na vykonávanie týchto iných činností podľa § 15 ods. 3 zákona č. 448/2008
Z. z., účel, strategická vízia (poslanie a hodnoty) a všetky ciele predmetnej sociálnej
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služby sú v úplnom súlade s prirodzeným právom (vrátane práva na život a práva
na zachovanie ľudskej dôstojnosti) a súčasne s morálnymi zásadami, a

2. poskytovateľ sociálnej služby (ďalej aj „poskytovateľ“) poskytuje predmetnú sociálnu
službu v celom jej rozsahu v úplnom súlade s prirodzeným právom (vrátane práva
na život a práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti) a súčasne s morálnymi zásadami.

Predpokladom splnenia kritéria II poskytovateľom je súčasné splnenie všetkých
jednotlivých požiadaviek súladu uvedených v kritériu II v bodoch 1 a 2.

Ak akákoľvek z vyššie uvedených jednotlivých požiadaviek kritéria II nie je
splnená, predmetná žiadosť [ak ide o žiadosť poskytovateľa o poskytnutie finančného
príspevku (ďalej aj „FP“) z rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky (ďalej len „MPSVaR SR“) podľa § 78b zákona č. 448/2008 Z. z.],
ani poskytovanie predmetnej sociálnej služby (ak ide o žiadosť poskytovateľa o poskytnutie
FP zo strany MČ BNM  podľa štvrtej časti tretej hlavy zákona č. 448/2008 Z. z.) nie je
v  súlade  s  KPSS  MČ BNM , v dôsledku čoho nie  je  možné  zo  strany  MČ BNM vydať
kladné písomné vyjadrenie, že predložená žiadosť o poskytnutie FP podľa § 78b zákona
č. 448/2008 Z. z.  je v súlade s KPSS MČ BNM, ani neverejnému poskytovateľovi
predmetnej sociálnej služby poskytnúť FP podľa štvrtej časti tretej hlavy zákona
č. 448/2008 Z. z. (keďže v takomto prípade nie je splnený predpoklad poskytovania sociálnej
služby neverejným poskytovateľom vo verejnom záujme).

Informácie pre poskytovateľa:

Splnenie kritéria II poskytovateľ preukazuje:

1. 1.1. vymenovaním všetkých konkrétnych zložiek obsahu (aktuálneho aj
plánovaného) predmetnej sociálnej služby - v žiadosti uvedie poskytovateľ všetky konkrétne
odborné činnosti (poskytované aj plánované), všetky konkrétne obslužné činnosti
(poskytované aj plánované), všetky konkrétne ďalšie činnosti (poskytované aj plánované),
všetky konkrétne súbory týchto činností (poskytované aj plánované)],

1.2. vymenovaním všetkých konkrétnych iných činností podľa § 15 ods. 3 zákona
č. 448/2008 Z. z. súvisiacich s predmetnou sociálnou službou (vykonávaných,
zabezpečovaných aj plánovaných) vrátane vymenovania všetkých podmienok (vykonávaných,
zabezpečovaných, utváraných aj plánovaných) na vykonávanie týchto iných činností
podľa § 15 ods. 3 zákona   č. 448/2008 Z. z., uvedením účelu, strategickej vízie (poslania
a hodnôt) a všetkých cieľov predmetnej sociálnej služby, a

2. súčasné splnenie všetkých jednotlivých požiadaviek uvedených v kritériu II
v bodoch 1 a 2 osvedčuje poskytovateľ aj v čestnom vyhlásení, v ktorom o. i.  vymenuje
všetky jednotlivé požiadavky uvedené  v kritériu II v bodoch 1 a 2.
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Kritérium III:  Personálne podmienky

U všetkých fyzických osôb (ďalej aj „FO“) sú splnené všetky zákonné predpoklady
na vykonávanie pracovných činností v rámci predmetnej sociálnej služby poskytovanej
poskytovateľom, vrátane všetkých predpokladov ustanovených v zákone č. 448/2008 Z. z. –
o. i. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, kvalifikačné
predpoklady a odborná spôsobilosť.

Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 9 ods. 4 prvej vete zákona
č. 448/2008 Z. z. dodržiava aj maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného
svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov
na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.

Informácie pre poskytovateľa:

Splnenie všetkých zákonných predpokladov FO na vykonávanie pracovných činností
v rámci predmetnej sociálnej služby poskytovanej poskytovateľom (vrátane predpokladov
ustanovených v zákone č. 448/2008 Z. z.) – o. i. spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu, bezúhonnosť, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť osvedčuje
poskytovateľ v čestnom vyhlásení.

Ak ide o sociálnu službu uvedenú v § 9 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z., poskytovateľ
predmetnej sociálnej služby osvedčuje v čestnom vyhlásení aj dodržiavanie maximálneho
počtu prijímateľov na jedného svojho zamestnanca a minimálneho percentuálneho podielu
odborných zamestnancov  na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 zákona
č. 448/2008 Z. z. Súčasne tento poskytovateľ v žiadosti uvedie celkový počet jeho
zamestnancov, počet jeho odborných zamestnancov a počet prijímateľov sociálnej služby
(uvádzajú sa počty aktuálne ku dňu podania žiadosti poskytovateľa).

Kritérium IV: Rešpektovanie práv výberu fyzickej osoby podľa  §  6  ods.  1
zákona č. 448/2008 Z. z.

Poskytovateľ rešpektuje práva FO ustanovené v § 6 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.,
podľa ktorého má FO za podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 Z. z. právo
výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa.

Informácie pre poskytovateľa:

Poskytovateľ osvedčuje v čestnom vyhlásení rešpektovanie práv výberu FO
podľa § 6 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
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Pravidlá posudzovania súladu s KPSS MČ BNM

Podmienkou kladného vyjadrenia MČ BNM o súlade žiadosti poskytovateľa s KPSS
MČ BNM (ak ide o žiadosť poskytovateľa o poskytnutie FP z rozpočtu MPSVaR SR
podľa § 78b zákona č. 448/2008 Z. z.)  a podmienkou  posúdenia, že poskytovanie
predmetnej sociálnej služby neverejným poskytovateľom je v súlade s KPSS MČ BNM
(ak ide o žiadosť poskytovateľa o poskytnutie FP zo strany MČ BNM podľa štvrtej časti
tretej hlavy zákona č. 448/2008 Z. z. - v rámci posudzovania, či je poskytovanie predmetnej
sociálnej služby neverejným poskytovateľom vo verejnom záujme podľa § 75 ods. 10 zákona
č. 448/2008 Z. z.), je popri splnení príslušných podmienok ustanovených vo všeobecne
záväzných právnych predpisoch aj splnenie všetkých kritérií uvedených v Kritériách
MČ BNM, pričom v rámci každého kritéria je nevyhnutné splniť všetky v ňom určené
požiadavky.

Ak niektorá z požiadaviek ktoréhokoľvek kritéria uvedeného v Kritériách MČ BNM nie
je splnená, žiadosť o poskytnutie FP podľa § 78b zákona č. 448/2008 Z. z. nie je v súlade
s  KPSS MČ BNM (ak ide o žiadosť poskytovateľa o poskytnutie FP z rozpočtu MPSVaR
SR podľa § 78b zákona č. 448/2008 Z. z.), ani poskytovanie predmetnej sociálnej služby
nie je v súlade s KPSS MČ BNM (ak ide o žiadosť poskytovateľa o poskytnutie FP
zo strany MČ BNM podľa štvrtej časti tretej hlavy zákona č. 448/2008 Z. z.), v dôsledku
čoho zo strany MČ BNM nie je možné vydať kladné písomné vyjadrenie, že žiadosť
poskytovateľa o poskytnutie FP podľa § 78b zákona č. 448/2008 Z. z.  je v súlade
s  KPSS  MČ BNM, ani poskytnúť neverejnému poskytovateľovi finančný príspevok
podľa štvrtej časti tretej hlavy zákona č. 448/2008 Z. z. (keďže v takomto prípade nie je
splnený predpoklad poskytovania sociálnej služby neverejným poskytovateľom vo verejnom
záujme).

V prípade žiadostí o poskytnutie FP z rozpočtu MPSVaR SR podľa § 78b zákona
č. 448/2008 Z. z.  a žiadostí neverejných poskytovateľov o poskytnutie FP zo strany
MČ BNM podľa štvrtej časti tretej hlavy zákona č. 448/2008 Z. z. platia Kritériá MČ BNM
a tieto pravidlá bez výnimky pri každom posudzovaní súladu s KPSS MČ BNM
mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto.  Podrobnejšie informácie o rozsahu použitia
Kritérií MČ BNM sú uvedené v prílohe Kritérií MČ BNM.

                                                                                         Mgr. Rudolf Kusý v. r.
                                                         starosta

                                                               mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
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  Príloha ku Kritériám MČ BNM

Informácie o rozsahu použitia Kritérií MČ BNM

A.

Podľa § 83 ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z. súlad predloženej žiadosti o poskytnutie
finančného príspevku podľa § 78b zákona č. 448/2008 Z. z.  s komunitným plánom
sociálnych služieb (ďalej aj „KPSS“) obce sa posudzuje na základe vopred určených
a zverejnených kritérií pri dodržaní princípov rovnakého zaobchádzania,
nediskriminácie subjektov, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti
a efektívnosti. Na základe uvedeného zákonného ustanovenia MČ BNM určila kritériá,
ktoré sú o. i. relevantné pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov o FP
podľa § 78b zákona  č. 448/2008 Z. z. (ide o FP na poskytovanie sociálnej služby z rozpočtu
MPSVaR SR) s KPSS MČ BNM.

V zmysle § 78b ods. 2 písm. d) zákona č. 448/2008 Z. z. je prílohou k žiadosti
o poskytnutie FP z rozpočtu MPSVaR SR písomné vyjadrenie príslušnej obce o súlade
predloženej žiadosti s KPSS príslušnej obce, ak ide o FP na poskytovanie sociálnej služby
uvedenej v § 25, § 35, § 36 a 40 zákona č. 448/2008 Z. z. [t. j. ak ide o nocľaháreň, zariadenie
pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“) a o denný stacionár (ďalej
len  „DS“]. V zmysle § 78b ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. písomnú žiadosť o poskytnutie FP
podľa § 78b zákona č. 448/2008 Z. z. na príslušný rozpočtový rok obec alebo neverejný
poskytovateľ doručuje MPSVaR SR spolu s prílohami v termíne od 1. júla do 31. augusta
predchádzajúceho rozpočtového roka (t. j. ak ide o žiadosť o poskytnutie FP podľa § 78b
zákona č. 448/2008 Z. z. na rozpočtový rok 2020, doručuje sa príslušná žiadosť
MPSVaR SR v termíne od 1. júla do 31. augusta 2019).

Podľa § 83 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z. v spojení s čl. 32 ods. 10 písm. e) prvým
bodom Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v platnom znení mestská časť
Bratislavy vydáva poskytovateľovi sociálnej služby uvedenej v § 36 a § 40 zákona
č. 448/2008 Z. z. (t. j. ZOS a DS) na jeho žiadosť bezplatne písomné vyjadrenie o súlade
predloženej žiadosti o poskytnutie FP podľa § 78b zákona č. 448/2008 Z. z. (t.  j.  FP
z rozpočtu MPSVaR SR) s KPSS mestskej časti Bratislavy. Ak je žiadateľom o poskytnutie
predmetného FP mestská časť Bratislavy, príslušné písomné vyjadrenie vydá z vlastného
podnetu.

B.

Tieto kritériá sa v nadväznosti na § 75 ods. 9 a 10 zákona č. 448/2008 Z. z.  použijú
aj na posudzovanie zo strany MČ BNM, či je poskytovanie predmetnej sociálnej služby
neverejným poskytovateľom, ktorý MČ BNM požiadal o poskytnutie FP podľa štvrtej časti
tretej hlavy zákona č. 448/2008 Z. z. (Finančná podpora neverejného poskytovateľa
sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme), v súlade s KPSS MČ
BNM (v rámci posudzovania, či sú splnené zákonné  predpoklady poskytovania predmetnej
sociálnej služby neverejným poskytovateľom vo verejnom záujme podľa § 75 ods. 10
zákona č. 448/2008 Z. z.). V týchto prípadoch ide o neverejných poskytovateľov, ktorí
neposkytujú predmetnú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a požiadali MČ BNM
na základe jej pôsobnosti o poskytnutie FP podľa štvrtej časti tretej hlavy zákona
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č. 448/2008 Z. z. [t.  j.  ide  o FP na prevádzku poskytovanej sociálnej služby alebo  o FP
pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej
služby].

V zmysle § 75 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. sa finančná podpora podľa štvrtej
časti tretej hlavy zákona č. 448/2008 Z. z. poskytuje výlučne neverejnému
poskytovateľovi, ktorý poskytuje sociálnu službu vo verejnom záujme. Definícia
poskytovania sociálnej služby neverejným poskytovateľom vo verejnom záujme je
ustanovená v § 75 ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z.  nasledovne: „Poskytovanie sociálnej
služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby vo verejnom záujme je poskytovanie
sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby, ktorý je na sociálnu službu odkázaný,
a poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby je v súlade
s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce alebo s koncepciou rozvoja
sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku.“. V rámci zisťovania, či je
poskytovanie predmetnej sociálnej služby neverejným poskytovateľom vo verejnom záujme
podľa § 75 ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z., MČ BNM vzhľadom na uvedené zákonné
ustanovenia o. i. posudzuje, či je poskytovanie predmetnej sociálnej služby neverejným
poskytovateľom v súlade s KPSS MČ BNM.

C.

V oblasti sociálnych služieb je dôležité poukázať na potrebu dodržiavania všetkých
povinností a požiadaviek ustanovených v platnom právnom poriadku,  a  to  v zákone
č. 448/2008 Z. z. a v ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch,
zo strany poskytovateľov. Inak by išlo o porušenie zákona č. 448/2008 Z. z.
alebo príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa okolností by bolo
potrebné iniciovať, resp. realizovať príslušné postupy napr.   podľa jedenástej časti zákona
č. 448/2008 Z. z.  (Kontrolná činnosť vo veciach sociálnych služieb), dvanástej časti zákona
č. 448/2008 Z. z.  (Správne delikty), trinástej časti zákona č. 448/2008 Z. z.  (Hodnotenie
podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby) zákona č. 448/2008 Z. z., § 68 zákona
č. 448/2008 Z. z.  (Výmaz z registra a zánik oprávnenia na poskytovanie sociálnej služby),
§ 69 zákona č. 448/2008 Z. z.  (úprava zákazu poskytovať sociálnu službu) ...


