VŠEOBECNÉ POMENOVANIA/POJMY
Zariadenie sociálnych služieb

Vysvetlenie
 Skratka ZSS – je strešným pojmom pre viaceré druhy zariadení sociálnych služieb, ktoré sa
poskytujú pobytovou alebo ambulantnou formou
Zariadenia sociálnych služieb poskytujú:
 sociálne služby krízovej intervencie (napr. útulok, nocľaháreň, komunitné centrum, zariadenie
núdzového bývania),
 sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (napr. zariadenie starostlivosti o deti do troch
rokov veku dieťaťa - jasle, služba včasnej intervencie),
 sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek (napr. zariadenie podporovaného bývania,
zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov
sociálnych služieb.

DRUHY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB poskytované v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané
na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

Domov sociálnych
služieb (DSS)





Zariadenie pre
seniorov (ZPS)




Zariadenie
opatrovateľskej
starostlivosti (ZOS)



Určené pre ľudí so zdravotným postihnutím od 18 rokov do
dovŕšenia dôchodkového veku so stupňom odkázanosti
minimálne V.
Najčastejšie celoročná pobytová forma, deti a mládež môžu byť
umiestnené len v týždňovej a ambulantnej forme DSS.
Poskytujú alebo zabezpečujú (napr. cez agentúru domácej
ošetrovateľskej starostlivosti ADOS) aj ošetrovateľskú
starostlivosť.
Určené pre ľudí v dôchodkovom veku so stupňom odkázanosti
minimálne IV.
Poskytujú alebo zabezpečujú aj ošetrovateľskú starostlivosť.
Určené pre ľudí so zdravotným postihnutím od 18 rokov so
stupňom odkázanosti II. až VI.
Služba sa poskytuje na určitý čas, najčastejšie pobytovou
formou.

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách
https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/2008/448/20200404.html
§ 38

§ 35

§ 36


Špecializované
zariadenie (ŠZ)





Zariadenie
podporovaného
bývania (ZPB)





Denný stacionár



Rehabilitačné stredisko






Opatrovateľ/ka






Poskytujú alebo zabezpečujú (napr. cez ADOS) aj ošetrovateľskú
starostlivosť.
Určené pre ľudí so špecifickým zdravotným postihnutím so
stupňom odkázanosti minimálne V. (zo VI), napr. autizmus,
Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie,
hluchoslepota.
Najčastejšie pobytová celoročná forma.
Poskytujú alebo zabezpečujú (napr. cez ADOS) aj ošetrovateľskú
starostlivosť.
Určené pre ľudí so zdravotným postihnutím od 16 rokov do
dovŕšenia dôchodkového veku so stupňom odkázanosti II. až VI.
a s odkázanosťou na dohľad.
Pobytová celoročná forma v byte alebo v rodinnom dome
s maximálnou kapacitou 6/12 klientov.

§ 39

§ 34

§ 40
Určené pre ľudí so zdravotným postihnutím so stupňom
odkázanosti III. až VI.
Ambulantná forma.
§ 37
Určené pre ľudí so zdravotným postihnutím so stupňom
odkázanosti II. až VI.
Ambulantná a pobytová forma.
Pobytová forma sa poskytuje sa len na určitý čas, najdlhšie na tri
mesiace; túto lehotu možno predĺžiť len raz, najviac o tri mesiace.

Tvoria jadro zamestnancov priamej starostlivosti v zariadeniach
sociálnych služieb podmienených odkázanosťou.
Opatrovateľ/-ka poskytuje pomoc pri úkonoch sebaobsluhy,
napr. pomoc pri stravovaní, hygiene, mobilite, atď. V prípade
terénnej opatrovateľskej služby, ak je to potrebné, pomáha pri
starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách.
Kvalifikačné predpoklady – minimálne 220 hodinový
opatrovateľský kurz.

Príloha č. 3 a č. 4

Ošetrovateľ/ka





Ošetrovateľ/-ka poskytuje zdravotnú/ošetrovateľskú
starostlivosť aj vo vybraných ZSS, nie vo všetkých zariadeniach
sociálnych služieb pracujú ošetrovateľky.
Kvalifikačné predpoklady – príslušné zdravotnícke vzdelanie
(napr. sestra).

INĚ POUŹIVANÉ POMENOVANIA/Pojmy
Nesprávne
Domov dôchodcov
Domov pre seniorov
Ústav sociálnej starostlivosti

Správne
Zariadenie pre seniorov
Zariadenie pre seniorov
Domov sociálnych služieb

