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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD, ODBOR SOCIÁLNY, ODD. SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

 

KRITÉRIÁ K ZARADENIU ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY 
U NEVEREJNÝCH POSKYTOVATEĽOV DO PORADOVNÍKA 

 
V súlade s ustanovením § 8 ods. 4 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“)  

 
Z V E R E J Ň U J E M E  

 
kritériá k zaradeniu žiadateľov o zabezpečenie sociálnej služby u neverejných poskytovateľov do 

poradovníka. 
 
 

Mesto Liptovský Mikuláš určuje nasledovné rozhodujúce kritériá k zaradeniu žiadateľov, do 
evidencie žiadateľov, o zabezpečenie sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 zákona o sociálnych 
službách u neverejných poskytovateľov do poradovníka:   

1. druh a forma žiadanej sociálnej služby,   

2. stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 

3. dátum podania žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.  
- v prípade zhody dátumu podania žiadostí s rovnakým stupňom odkázanosti fyzickej 

osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa žiadosti zaradia do poradia podľa veku žiadateľa, 
vekovo od najstaršieho žiadateľa). 

- v prípade, že žiadateľ odmietne poskytovanie žiadanej sociálnej služby a naďalej žiada 
zostať vedený v poradovníku, bude za dátum podania žiadosti o zabezpečenie 
poskytovania sociálnej služby považovaný dátum, kedy odmietol poskytovanie žiadanej 
sociálnej služby. 

 
Bez ohľadu na vyššie uvedené kritériá, mesto v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo 

zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne v zmysle § 8 ods. 6 zákona 
o sociálnych službách, ak: 

•  je jej život alebo zdravie vážne ohrozené,  
Za vážne ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby sa považuje najmä, ak: 
- táto fyzická osoba je ohrozená správaním inej fyzickej osoby, 
- je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá žiadnu blízku osobu alebo jej blízka 

osoba, na ktorej pomoc bolo odkázaná, zomrie, 
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- táto fyzická osoba nemá zabezpečenú osobnú starostlivosť alebo jej nemožno túto 
osobnú starostlivosť zabezpečiť manželom alebo manželkou, plnoletým dieťaťom 
alebo rodičom alebo inou fyzickou osobou, ktorú ustanovil súd. 

• fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 
fyzických životných potrieb,  

• fyzická osoba odkázaná na omoc inej fyzickej osoby skončila pobyt v zariadení podľa 
osobitného predpisu a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom 
prostredí. 

 
Mesto Liptovský Mikuláš vedie evidenciu žiadateľov o zabezpečenie nasledovných sociálnych 

služieb: 

• zariadenie pre seniorov podľa § 35 zákona o sociálnych službách, 

• zariadenie opatrovateľskej služby podľa § 36 zákona o sociálnych službách, 

• denný stacionár podľa § 40 zákona o sociálnych službách), 

• opatrovateľská služba podľa § 41 zákona o sociálnych službách. 
 

Evidencia žiadateľov je vedená: 

• v prípade, že zabezpečenie sociálnej služby v aktuálnom čase nie je možné z objektívnych 
dôvodov,  

• v prípade, že v zariadení sociálnych služieb nie je voľné miesto. 
 
 
 
V Liptovskom Mikuláši dňa 02. 06. 2021 
 
 
Spracoval: Mgr. Veronika Bániková, vedúca oddelenia sociálnych služieb 
Schválil: Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho 
 

 

 

 

 

 

 
 


