Odbor sociálnych vecí
Registrácia sociálnej služby – Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života
a pracovného života v zmysle § 32a 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 v platnom znení (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).
Opatrovateľ detí môže poskytovať službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného
života rodičom detí do troch rokov, resp. šiestich rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým
zdravotným stavom, v domácom prostredí dieťaťa, v domácom prostredí opatrovateľa detí alebo v
účelovo vytvorenom vhodnom priestore zamestnávateľa rodiča.
Opatrovateľ môže poskytovať starostlivosť najviac trom deťom do troch resp. šiestich rokov, ak
ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. V prípade, že opatrovateľ poskytuje
starostlivosť jednej súrodeneckej skupine napr. o počte 4 detí, môže túto starostlivosť poskytovať aj
takémuto počtu detí.
REGISTRÁCIA:
Opatrovateľ, ktorý poskytoval starostlivosť o dieťa, ktorá zodpovedá službe na podporu
zosúlaďovania rodinného a pracovného života k 1. marcu 2017, má povinnosť do 31. decembra 2017
požiadať o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb na príslušnom vyššom územnom
celku (§110z ods. 1 zákona o sociálnych službách).
Registrácia na vyššom územnom celku sa nevyžaduje, ak poskytuje fyzická osoba starostlivosť o deti ako
sústavnú činnosť za odplatu iným cieľovým skupinám rodičov ako ich vymedzuje zákon o sociálnych
službách alebo deťom starším ako tri roky alebo šesť rokov, ak ide o dieťa s nepriaznivým zdravotným
stavom. Zákon o sociálnych službách nie je prekážkou v podnikaní týchto osôb a táto fyzická osoba môže
napr. sprevádzať deti na krúžky atď.
KTO MÔŽE BYŤ OPATROVATEĽOM:
 Fyzická osoba na základe živnostenského oprávnenia (starostlivosti o deti do troch rokov veku),
 Právnická osoba.
ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ OPATROVATEĽA (§ 84 ods. 10):
 Úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelania s odborným zameraním na oblasť
starostlivosti o dieťa do troch rokov (napr. vychovávateľsko – opatrovateľská činnosť, učiteľstvo
pre materské školy),
 Úplné stredné všeobecné vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie (bez zamerania na
starostlivosť o deti) a absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania detí najmenej v rozsahu
220 hodín.
Fyzická osoba, ktorá k 28. februáru 2017 poskytovala starostlivosť o deti do troch rokov veku alebo
do šiestich rokov veku s nepriaznivým zdravotným stavom a bude túto starostlivosť poskytovať aj po 28.
februári 2017, je povinná splniť podmienku kvalifikačného predpokladu ustanovenú na opatrovateľa detí
v § 84 ods. 10 zákona o sociálnych službách do 31. decembra 2019. Ak ide o fyzickú osobu, ktorá nespĺňa
podmienku dosiahnutého vzdelania podľa § 84 ods.10, k 28. februáru 2017 dovŕšila vek najmenej 50
rokov, pred 1. marcom 2017 poskytovala starostlivosť o dieťa ako zárobkovú činnosť najmenej 3 roky
a do 31. decembra 2019 absolvuje akreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín,
považuje sa u tejto fyzickej osoby kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 84 ods. 10 za splnený.
MIESTO POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY:
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života sa poskytuje:
 terénnou formou – v mieste prirodzeného rodinného prostredia dieťaťa,
 ambulantnou formou mimo zariadenia – v mieste pobytu opatrovateľa.

Opatrovateľ detí nemusí spĺňať materiálne, hygienické a priestorové podmienky pri opatrovaní detí v
domácom prostredí, ktoré nepodlieha pôsobnosti vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky č. 527/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež . Opatrovateľ
detí je však povinný preukázať v procese registrácie právny vzťah k miestu poskytovania tejto sociálnej
služby listom vlastníctva (kópia LV nie staršia ako tri mesiace), alebo kópiu nájomnej zmluvy, ktorej
predmetom je nájom priestorov, v ktorých sa sociálna služba poskytuje spolu so súhlasom vlastníka
k užívaniu týchto priestorov súčasne na bytové účely aj na poskytovanie opatrovania detí. To znamená,
že priestory musia byť domácnosťou opatrovateľa detí.
DOKLADY OPATROVATEĽA AKO FYZICKEJ OSOBY K REGISTRÁCII AMBULANTNOU FORMOU MIMO
ZARIADENIA, TEDA V MIESTE RODINNÉHO PROSTREDIA OPATROVATEĽA:
 Žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb;
 Výpis z registra trestov fyzickej osoby (nie starší ako 3 mesiace),
 Doklad preukazujúci splnenie odbornej spôsobilosti (*pozri text vyššie),
 Osvedčenie o živnostenskom oprávnení (starostlivosť o deti do troch rokov veku),
 Doklad preukazujúci, že fyzická osoba nemá daňové nedoplatky, nedoplatky v zdravotných
poisťovniach (Union, Dôvera, VšZP) a nedoplatky v sociálnom poistení (doklad nie starší ako tri
mesiace),
 Cenník poskytovania sociálnej služby – Úhrada za poskytovanú sociálnu službu,
 List vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace), alebo kópiu nájomnej zmluvy a súhlas vlastníka bytu
alebo rodinného domu,
 Inventarizačný súpis priestoru, ktorý bude určený pre opatrovanie detí,
 Kalkuláciu predpokladaných príjmov a výdavkov na poskytovanie sociálnej služby,
 Opis rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti, obslužnej činnosti alebo ďalšej
činnosti – projekt na opis práce opatrovateľa, ktorý poskytuje sociálnu službu na podporu
zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, režim dňa opatrovaných detí v časovom
harmonograme, opis činností, aktivít, ktoré opatrovateľ s deťmi počas dňa vykonáva. Opatrovateľ
je povinný prihliadať na všestranný a harmonický rozvoj dieťaťa od ranného veku v súlade s jeho
vekovými limitmi a osobitosťami. Všestranný rozvoj dieťaťa zahŕňa najmä oblasť telesnú
zameranú na jemnú a hrubú motoriku, rozumovú, citovú a sociálnu oblasť. Starostlivosťou sa
taktiež rozumie osvojovanie si hygienických návykov, rozvíjanie reči, myslenia, posilňovanie
záujmu o hru a socializácia dieťaťa.
DOKLADY OPATROVATEĽA AKO FYZICKEJ OSOBY K REGISTRÁCII TERÉNNOU FORMOU, TEDA V MIESTE
PRIRODZENÉHO RODINNÉHO PROSTREDIA DIEŤAŤA:
 Žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb;
 Výpis z registra trestov fyzickej osoby (nie starší ako 3 mesiace),
 Doklad preukazujúci splnenie odbornej spôsobilosti (*pozri text vyššie),
 Osvedčenie o živnostenskom oprávnení (starostlivosť o deti do troch rokov veku),
 Doklad preukazujúci, že fyzická osoba nemá daňové nedoplatky, nedoplatky v zdravotných
poisťovniach (Union, Dôvera, VšZP) a nedoplatky v sociálnom poistení (doklad nie starší ako tri
mesiace),
 Cenník poskytovania sociálnej služby – Úhrada za poskytovanú sociálnu službu,
 Kalkuláciu predpokladaných príjmov a výdavkov na poskytovanie sociálnej služby,
 Opis rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti, obslužnej činnosti alebo ďalšej
činnosti – projekt na opis práce opatrovateľa, ktorý poskytuje sociálnu službu na podporu
zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, režim dňa opatrovaných detí v časom
harmonograme, opis činností, aktivít, ktoré opatrovateľ s deťmi počas dňa vykonáva. Opatrovateľ
je povinný prihliadať na všestranný a harmonický rozvoj dieťaťa od ranného veku v súlade s jeho
vekovými limitmi a osobitosťami. Všestranný rozvoj dieťaťa zahŕňa najmä oblasť telesnú
zameranú na jemnú a hrubú motoriku, rozumovú, citovú a sociálnu oblasť. Starostlivosťou sa
taktiež rozumie osvojovanie si hygienických návykov, rozvíjanie reči, myslenia, posilňovanie
záujmu o hru a socializácia dieťaťa.

DOKLADY PRÁVNICKEJ OSOBY, KTORÁ MÁ ZÁUJEM REGISTROVAŤ SLUŽBU NA PODPORU
ZOSÚĽAĎOVANIA RODINNÉHO ŽIVOTA A PRACOVNÉHO ŽIVOTA:
 Žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb;
 Výpis z registra trestov právnickej osoby (nie starší ako tri mesiace, obce a mesta sú vyňaté),
 Výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu (nie starší ako tri mesiace),
 Výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu, ak je zodpovednou osobou iná osoba, ako
štatutárny zástupca za poskytovanie sociálnej služby (nie starší ako 3 mesiace),
 Doklad preukazujúci splnenie odbornej spôsobilosti štatutárneho zástupcu a zodpovedného
zástupcu (ak bude poverená iná osoba),
 Doklad preukazujúci pracovno-právny vzťah zodpovedného zástupcu za poskytovanie sociálnej
služby so žiadateľom o registráciu (starostlivosť o deti do troch rokov veku),
 Poverenie (menovací dekrét) fyzickej osoby ako zodpovedného zástupcu za poskytovanie
sociálnej služby so žiadateľom o registráciu,
 Výpis z obchodného registra, prípadne iný doklad o existencii organizácie, potvrdenie o pridelení
IČO,
 Doklad preukazujúci, že právnická osoba nemá daňové nedoplatky, nedoplatky v zdravotných
poisťovniach a nedoplatky v sociálnom poistení (doklad nie starší ako tri mesiace),
 List vlastníctva nie starší ako tri mesiace, alebo kópiu nájomnej zmluvy a právoplatné kolaudačné
rozhodnutie (predkladá sa v prípade, že právnická osoba plánuje poskytovať službu na podporu
zosúlaďovania rodinného a pracovného života terénnou formou prostredníctvom zamestnaných
opatrovateliek detí do troch rokov veku),
 Cenník poskytovania sociálnej služby – Úhrada za poskytovanú sociálnu službu,
 Organizačná štruktúra žiadateľa o zápis do registra, v ktorej je uvedené povolanie zamestnancov,
ich kvalifikačné predpoklady podľa § 84 v zmysle zákona o sociálnych službách,
 Kópiu právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska RÚVZ o tom, že súhlasí s uvedením
priestorov do prevádzky určených na prevádzkovanie a administratívu (predkladá sa v prípade,
že právnická osoba plánuje poskytovať službu na podporu zosúlaďovania rodinného
a pracovného života terénnou formou prostredníctvom zamestnaných opatrovateliek detí do
troch rokov veku),
 Inventarizačný súpis majetku (priestorov, ktoré sú určené na prevádzkovanie a administratívu),
 Kalkuláciu predpokladaných príjmov a výdavkov na poskytovanie sociálnej služby,
 Opis rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti, obslužnej činnosti alebo ďalšej
činnosti – projekt na opis práce opatrovateľa, ktorý poskytuje sociálnu službu na podporu
zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, režim dňa opatrovaných detí v časovom
harmonograme, opis činností, aktivít, ktoré opatrovateľ s deťmi počas dňa vykonáva. Opatrovateľ
je povinný prihliadať na všestranný a harmonický rozvoj dieťaťa od ranného veku v súlade s jeho
vekovými limitmi a osobitosťami. Všestranný rozvoj dieťaťa zahŕňa najmä oblasť telesnú
zameranú na jemnú a hrubú motoriku, rozumovú, citovú a sociálnu oblasť. Starostlivosťou sa
taktiež rozumie osvojovanie si hygienických návykov, rozvíjanie reči, myslenia, posilňovanie
záujmu o hru a socializácia dieťaťa.

Spracoval OSV, ŽSK
V Žiline, dňa 23. 11. 2017
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Odkladací
priestor
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odloženie
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topánok a
oblečenia

Vyčlenený
priestor pre hru
dieťa – priestor
na všestranný
rozvoj dieťaťa

Vyčlenený
priestor na
odpočinok
(posteľ,
rozkladacie
ležadlo +
lôžkoviny)
primerané veku
dieťaťa

Priestor musí byť
prirodzene
vetrateľný, svetlý
a podľa potreby
vykurovaný

Dieťa vo veku od 0 – 3
rokov, v prípade dlhodobo
nepriaznivého zdravotného
stavu do 6 rokov
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osobnú hygiena
dieťaťa –
odloženie
hygienických
potrieb (nočník,
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prebaľovací
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Prívod tečúcej
teplej a studenej
vody

Priestor na
stravovanie
dieťaťa –
stolovanie
primerané veku
dieťaťa, strava
a pitný režim
dieťaťa by mala
byť pripravovaná
zo zdravotne
neškodných
potravín so
zodpovedajúcou
energetickou
a biologickou
hodnotou

Jedálenská
stolička, detský
riad na kŕmenie

Spokojné dieťa,
spokojní rodičia

