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Príloha 9 výzvy 

Sociálne služby, ktoré nie sú uvedené v tabuľke vyššie, je možné podľa zákona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách účelne a vhodne spájať so službami z oblasti č. 1 a oblasti č. 2 v jednom 

objekte alebo areály pri dodržaní nasledovných pravidiel: 

a) Odľahčovaciu službu (§ 54) je možné kombinovať len so službami z oblasti č. 2; 

b) Denné centrum (§ 56) je možné kombinovať len s domovom sociálnych služieb, s 

rehabilitačným strediskom, so špecializovaným zariadením, so zariadením opatrovateľskej 

služby a so zariadením pre seniorov; 

c) Jedáleň (§ 58) je možné kombinovať len so službami z oblasti č. 1,  s domovom sociálnych 

služieb, s rehabilitačným strediskom, so špecializovaným zariadením, so zariadením 

opatrovateľskej služby a so zariadením pre seniorov;  

Prehľad sociálnych služieb a odborných činností poskytovaných na komunitnej úrovni 

(komunitné sociálne služby) a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 

Oblasť sociálnych služieb/oblasť 

sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately 

Druh sociálnej služby/zariadenia  sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately 

 

1. Sociálne služby krízovej 

intervencie 

Domov na polceste  

Integračné centrum 

Komunitné centrum 

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu 

Nízkoprahové denné centrum 

Nocľaháreň 

Útulok  

Zariadenie núdzového bývania  

 

2. Sociálne služby na riešenie 

nepriaznivej sociálnej 

situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, 

nepriaznivého zdravotného 

stavu alebo z dôvodu 

dovŕšenia dôchodkového 

veku, Sociálne služby na 

podporu rodiny s deťmi  

 

Domov sociálnych služieb s týždenným pobytom a nemôže 

byť umiestnené v objekte alebo areály špecializovaného 

zariadenia a zariadenia pre seniorov) 

Rehabilitačné stredisko 

Špecializované zariadenie s celoročným  a týždenným 

pobytom,  a nemôže byť umiestnené v objekte alebo areály 

domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov) 

Zariadenie opatrovateľskej služby  

Denný stacionár 

Zariadenie podporovaného bývania (ktoré nie je 

umiestnené v objekte alebo areály iného zariadenia 

sociálnych služieb s pobytovou formou a je možné 

kombinovať iba s terénnou formou podpory samostatného 

bývania).  

Zariadenie pre seniorov s týždenným a celoročným 

pobytom  a nemôže byť umiestnené v objekte alebo areály 

špecializovaného zariadenia a domova sociálnych služieb) 

Služba včasnej intervencie (nie je možné kombinovať so 

službami pre seniorov) 

3. Sociálnoprávna ochrana 

detí a sociálna kuratela 

Detský domov, detský domov pre maloletých bez sprievodu 

Krízové stredisko  

Resocializačné stredisko 
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d) Práčovňu (§ 59) je možné kombinovať len s nocľahárňou, útulkom, s domovom sociálnych 

služieb, s rehabilitačným strediskom, so špecializovaným zariadením, so zariadením 

opatrovateľskej služby a so zariadením pre seniorov; 

e) Stredisko osobnej hygieny (§ 60) je  možné kombinovať len  s nocľahárňou, útulkom, 

nízkoprahovým denným centrom a s nízkoprahovou sociálnou službou pre deti a rodinu. 

 


