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1. ÚČEL 

Domov sociálnych služieb Čeláre-Kirť č. 189, 991 22 Bušince v súlade so zákonom NR SR
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
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DODATOK Č. 1

K INTERNEJ SMERNICI S 18 POSTUP PRIJATIA  OBČANOV  DO  ZARIADENIA 
DSS ČELÁRE-KIRŤ

Dodatok  k tejto  smernici  upravuje  vzťahy,  postupy  a ostatné  podrobnosti  súvisiace
s prijímaním a predvolávaním občanov z poradovníka čakateľov na poskytovanie sociálnej
služby v DSS Čeláre-Kirť.

2. POJMY A POUŽITÉ SKRATKY

Pojmy:

Organizáciou sa rozumie:Domov  sociálnych služieb,  Čeláre-Kirť č. 189, 991 22 Bušince
Zariadenie sa rozumie: Domov  sociálnych služieb,  Čeláre-Kirť č. 189, 991 22 Bušince
Zriaďovateľ sa rozumie: Banskobystrický samosprávny kraj
 
Použité skratky:

DSS          Domov sociálnych služieb
ŠZ Špecializované zariadenie
ÚBBSK Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja 
BBSK Banskobystrický samosprávny kraj
Z. z. Zbierka zákonov
Zb. Zbierka
PSS Prijímateľ sociálnej služby
 

3. POSTUP

Čl. I.
Všeobecné ustanovenia

Na základe Dodatku č. 4 k Smernici č. 005/2018/OSSZ – Postup prijímania a predvolávania
občanov  do  zariadení  sociálnych  služieb  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  BBSK a o postupe
zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti
BBSK  v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dodatok č. 3 bol stornovaný a nebol publikovaný)
sa vydáva Dodatok č.1 k Smernici S18 Postup prijatia občanov do zariadenia DSS Čeláre-
Kirť.
  

Čl. II.
Obsah dodatku č. 1 
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1. Dopĺňa sa článok IV Postup prijímania občana odkázaného na sociálnu službu do
DSS  Čeláre  –  Kirť  ods.  3  –  Prednostné  umiestnenie  občana  o  písmeno  l)  a to
nasledovne:  

l) Prednostné umiestnenie štátnych príslušníkov tretích krajín do DSS Čeláre - Kirť 

 Za štátneho príslušníka tretej krajiny sa pre účely tejto smernice považuje každý, kto
nie  je  štátnym  občanom  Slovenskej  republiky  ani  občanom  Únie;  štátnym
príslušníkom tretej krajiny sa rozumie aj osoba bez príslušnosti (§ 2 ods. 4 zákona
č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a súčasne
je  ohrozený  vojnovým  konfliktom,  endemickým  násilím,  humanitárnou  katastrofou
alebo  sústavným  alebo  hromadným  porušovaním  ľudských  práv  v krajine  svojho
pôvodu,

 smernica  sa  vzťahuje  aj  na  vyššie  uvedených  rodinných  príslušníkov  štátnych
príslušníkov tretej krajiny,

 za rodinného príslušníka štátneho príslušníka tretej krajiny sa považuje:
- manžel štátneho príslušníka tretej krajiny,
- maloleté dieťa štátneho príslušníka tretej  krajiny alebo maloleté dieťa manžela

štátneho príslušníka tretej krajiny,
- rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym príslušníkom tretej krajiny,

 konanie o prednostnom umiestnení do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti  BBSK sa začína na základe  telefonickej,  elektronickej  alebo písomnej
žiadosti, ktorá je doručená/podaná na Úrad BBSK. Po obdržaní žiadosti o prednostné
umiestnenie štátneho príslušníka tretej krajiny, sociálni pracovníci Úradu BBSK alebo
iní odborní zamestnanci na základe poverenia vykonajú sociálne šetrenie, z ktorého
vypracujú podrobný záznam,

 o prednostnom  umiestnení  rozhodne  vedúci  oddelenia  sociálnych  služieb  Úradu
BBSK.  Na  rozhodnutie  sa   nevzťahujú  všeobecné  predpisy  o správnom  konaní
(zákon č.  71/1967 Zb. o správnom konaní),

Čl. III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 dopĺňa smernicu č. S 18 zo dňa 01.01.2021, ostatné ustanovenia
smernice zostávajú nezmené a v platnosti .

2. Dodatok k smernici je záväzný pre zamestnancov zariadenia, obzvlášť pre poverené
osoby.

3. Preukázateľné oboznámenie sa s týmto dodatkom zabezpečia vedúci úsekov, a sú
povinní vyžadovať dodržiavanie jeho jednotlivých ustanovení.

Dodatok č. 1 k Smernici S 18 nadobudne platnosť a účinnosť dňom 15.03.2022

                       PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková
         riaditeľka DSS
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4. ODKAZY A POZNÁMKY

Súvisiace normy a predpisy

 Smernica  č.  005/2018/OSSZ Postup  prijímania  a predvolávania  občanov  do
zariadení  sociálnych  služieb  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  BBSK  a o postupe
zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej
pôsobnosti BBSK

 Dodatok  č.  1,  č. 2   a č.  4  k Smernici  č.  005/2018/OSSZ Postup  prijímania
a predvolávania  občanov  do  zariadení  sociálnych  služieb  v  zriaďovateľskej
pôsobnosti  BBSK  a  o  postupe  zabezpečenia  poskytovania  sociálnej  služby
v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

Poznámky

5. ROZDEĽOVNÍK

1 x manažér kvality, 
1 x riaditeľ
1 x sociálne pracovníčky
1 x v elektronickej podobe na každé oddelenie 
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