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Všeobecne záväzné nariadenie
Žilinského samosprávneho kraja číslo 11/2008 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a
o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Žilinský samosprávny kraj podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
a § 47 ods. 13 a § 48 ods. 5 a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
Čl. I
Predmet úpravy
(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN“ a „ŽSK“)
upravuje:
a) podrobnosti o poskytovanej starostlivosti v krízovom stredisku,
b) podrobnosti o poskytovaní stravovania vrátane spôsobu zabezpečovania stravovania a výšku
stravnej jednotky v krízovom stredisku (ďalej len „zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately“),
c) spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanú starostlivosť v
zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(2) Krízové stredisko zabezpečuje v zmysle zákona:
a) vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o
sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak sa dieťa, rodina alebo plnoletá
fyzická osoba nachádza v krízovej životnej situácii,
b) výkon rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení podľa § 37 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine,
c) výkon rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení podľa § 75 a § 75a zákona č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok,
d) výkon výchovného opatrenia podľa § 12 až 15 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(3) Dieťa môže byť umiestnené v krízovom stredisku, ak sa dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba
nachádza v krízovej životnej situácii a zákonný zástupca dieťaťa požiada o umiestnenie dieťaťa v
krízovom stredisku. Umiestnenie dieťaťa v krízovom stredisku sa vykoná na základe písomnej
dohody o dobrovoľnom umiestnení dieťaťa v krízovom stredisku uzavretej medzi zariadením
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zákonným zástupcom dieťaťa.
(4) Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva svoju činnosť:
a) ambulantnou formou,
b) celodennou formou,
c) pobytovou formou.
(5) Poskytovaním starostlivosti na účely tohto nariadenia je:
a) bývanie,
b) stravovanie,
c) obslužné činnosti,
d) osobné vybavenie.
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(6) Bývaním sa na účely tohto VZN rozumie užívanie obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej
miestnosti a spoločných priestorov, ich prevádzkového zariadenia a vybavenia a vecné plnenia
spojené s bývaním.
(7) Stravovaním sa na účely tohto VZN rozumie poskytnutie stravy v súlade so zásadami zdravej
výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav detí podľa stravných jednotiek.
(8) Celodenným stravovaním sa na účely tohto VZN rozumie poskytnutie raňajok, desiaty, obedu,
olovrantu a večere.
(9) Za obslužné činnosti sa na účely tohto VZN považuje upratovanie, pranie, žehlenie a údržba
bielizne a šatstva.
(10) Osobným vybavením sa na účely tohto VZN rozumie šatstvo, obuv, hygienické potreby, školské
potreby a iné veci osobnej potreby poskytnuté deťom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately ak sa poskytuje starostlivosť podľa ods. 2 písm. b) a c) tohto VZN.
Čl. II
Podrobnosti o stravovaní a výška stravnej jednotky
(1) Stravovanie, podmienky prípravy stravy a určenie stravnej jednotky sa zabezpečuje v zmysle VZN
č. 7/2005 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a o spôsobe určenia
úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
(2) Odberom stravy z iného zariadenia sociálnych služieb sa nesmie zhoršiť úroveň stravovania
občanov, ktorým sa poskytuje starostlivosť v tomto zariadení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately.
(3) Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy. Jedálny
lístok zostavuje stravovacia komisia zriadená vedúcim zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately.
(4) Rozdiely v stravných jednotkách sa vyrovnávajú ku koncu štvrťroka tak, aby stravná jednotka bola
v priemere za deň dodržaná.
(5) Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára a stravná jednotka podľa
bodu 6 tohto článku sa zvyšuje o 20 % až 25 % na deň na dieťa, ktorému sa poskytuje diabetická
diéta, bielkovinová diéta, výživná diéta alebo špeciálna diéta.
(6) Stravná jednotka s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu je pri
poskytovaní stravy na deň na dieťa:
Zobrazenie v Sk
a)
vo veku do 6 rokov
52,- Sk – 61,- Sk
b)
od 6 rokov do 10 rokov
55,- Sk – 72,- Sk
c)
od 10 rokov do 15 rokov 59,- Sk – 76,- Sk
d)
nad 15 rokov
63,- Sk – 80,- Sk
Konverzný kurz: 1 euro = 30,1260 Sk

Zobrazenie v eurách

1,73 € 1,83 € 1,96 € 2,09 € -

2,02 €
2,39 €
2,52 €
2,66 €

(7) Stravná jednotka určená podľa ods. (5) sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nadol.
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Čl. III
Úhrada za poskytovanú starostlivosť
(1) Ak sa v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva rozhodnutie súdu
o nariadení predbežného opatrenia, rozhodnutie súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately o uložení výchovného opatrenia, poskytuje sa starostlivosť bezplatne (§ 48
zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov).
(2)
Zobrazenie v eurách

0,33 €

Úhrada za bývanie je 10,- Sk na deň na dieťa.
Konverzný kurz: 1 euro = 30,1260 Sk

(3) Úhrada za stravovanie zahŕňa výdavky na stravnú jednotku.
(4) Výška úhrady za obslužné činnosti je na deň na občana pri starostlivosti v krízovom stredisku,
ktorá sa poskytuje:

a)

celodennou formou

b) pobytovou formou
Konverzný kurz: 1 euro = 30,1260 Sk

Zobrazenie
v Sk
20,- Sk

Zobrazenie
v eurách

27,- Sk

0,90 €

0,66 €

(5) Úhrada za bývanie, stravovanie a obslužné činnosti v krízovom stredisku v kalendárnom mesiaci
na dieťa sa určuje pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje prechodne ako 30-násobok dennej sadzby
za bývanie, stravovanie a obslužné činnosti.
(6) Úhrada v kalendárnom mesiaci na dieťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť ambulantne, celodenne
alebo po určitú časť dňa sa určí podľa odobratej stravy na základe dohody o počte odoberaných
jedál.
(7) Úhradu za poskytovanú starostlivosť je povinný platiť rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o
dieťa umiestnené v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe jeho
žiadosti, ak táto osoba nie je so spoločne posudzovanými osobami v hmotnej núdzi podľa zákona
č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov. Ak po zaplatení úhrady
príjem spoločne posudzovaných osôb je nižší ako životné minimum ustanovené zákonom č.
601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, je rodič alebo osoba, ktorá sa
osobne stará o dieťa, povinná platiť úhradu vo výške rozdielu príjmu a sumy životného minima
pre spoločne posudzované osoby.
(8) Ak je rodič, ktorý požiada o umiestnenie dieťaťa do krízového strediska, so spoločne
posudzovanými osobami v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi v znení neskorších predpisov, je povinný platiť úhradu za bývanie, stravovanie a obslužné
činnosti vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa podľa zákona
č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov.
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Čl. IV
Záverečné ustanovenia
Toto VZN bolo schválené Zastupiteľstvom ŽSK 19. februára 2008 Uznesením 15/18 a nadobúda
účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli ŽSK.

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda
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