
 
 

PRÁVA A POVINNOSTI PRI POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY 
 

Práva pri poskytovaní sociálnej služby 

 

Fyzická osoba má za podmienok ustanovených zákonom 448/2008, Zákonom o sociálnych 

službách v znení neskorších predpisov právo výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania 

a právo výberu poskytovateľa sociálnej služby. 

 

Fyzická osoba má právo: 

- na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojím rozsahom, formou a spôsobom poskytovania 

umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, 

aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej 

začlenenie do spoločnosti, 

- na zabezpečenie dostupnosti informácií v jej zrozumiteľnej forme o druhu, mieste, cieľoch a 

spôsobe poskytovania sociálnej služby, o úhrade za sociálnu službu a o cieľovej skupine, 

ktorej je poskytovaná, 

- na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu, telefonického kontaktu, 

písomného kontaktu alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si sám určí, najmä na účel 

ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, nadväzovania a udržiavania sociálnych 

väzieb s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských vzťahov, 

- na nenarušovanie svojho osobného priestoru okrem situácie, ktorá neznesie odklad a vstup 

je nevyhnutný na ochranu jeho života, zdravia alebo majetku, na ochranu práv a slobôd iných 

fyzických osôb alebo ochranu majetku zariadenia, 

- podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení  prostredníctvom zvolených 

zástupcov prijímateľov sociálnej služby pri úprave domáceho poriadku, pri riešení vecí 

súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnych služieb a výbere aktivít 

vykonávaných vo voľnom čase; ak je prijímateľom sociálnej služby dieťa, má právo podieľať 

sa na určovaní životných podmienok v zariadení samo alebo prostredníctvom svojho 

zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na 

základe rozhodnutia súdu, 

- na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom sociálnej služby pri poskytovaní sociálnej 

služby alebo v priamej súvislosti s ňou. 

 

Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby 

 

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný:  

- prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, 

- aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností, 

-  poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni, 

-  spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat prijímateľa 

sociálnej služby poskytovanej v zariadení s celoročnou pobytovou formou do prirodzeného 

rodinného prostredia alebo komunitného prostredia s prednostným poskytovaním sociálnej 

služby terénnou formou, ambulantnou formou alebo týždennou pobytovou formou, a to so 

súhlasom prijímateľa sociálnej služby a pri rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, 

schopností a zdravotného stavu. 


