
         
        

Kritériá mesta Banská Bystrica k zhodnoteniu súladu poskytovateľa 

sociálnej služby s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Banská 

Bystrica na roky 2021 - 2027 

Mesto Banská Bystrica vydáva v zmysle §80 písm. v) zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších 

predpisov písomné vyjadrenie o súlade poskytovanej sociálnej služby s Komunitným plánom 

sociálnych služieb mesta Banská Bystrica 2021 – 2027 (ďalej len KPSS) na účel poskytnutia 

finančného príspevku podľa  §78b z MPSVR SR. Vyjadrenie vydáva poskytovateľovi sociálnej 

služby – nocľaháreň §25, zariadenie pre seniorov §35, zariadenie opatrovateľskej služby §36 

a denný stacionár §40. 

Súlad s KPSS posudzuje  na základe zverejnených kritérií (www.banskabystrica.sk) 

spracovaných pri dodržaní  princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie subjektov, 

transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti v súlade s §83 ods. 10. 

Postup pre podanie žiadosti 

• Poskytovateľ sociálnej služby požiada mesto Banská Bystrica o písomné vyjadrenie 

o súlade poskytovanej sociálnej služby s KPSS v lehote od 1. júna do 31. augusta. 

• Súčasťou žiadosti bude vyplnené tlačivo „Kritériá mesta Banská Bystrica k zhodnoteniu 

súladu poskytovateľa sociálnej služby s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta 

Banská Bystrica na roky 2021 - 2027“. 

• Žiadosť s prílohou poskytovateľ zašle na adresu: 

 

                                           Mestský úrad 

                                           Odbor sociálnych vecí 

                                           Československej armády 26 

                                           974 01 Banská Bystrica 

 

http://www.banskabystrica.sk/


• Mesto Banská Bystrica vydá poskytovateľovi na základe riadne vyplnenej žiadosti 

písomné vyjadrenie o súlade poskytovanej sociálnej služby s KPSS do 15 kalendárnych 

dní odo dňa doručenia žiadosti. 

• Mesto Banská Bystrica vydá písomné vyjadrenie z vlastného podnetu v zmysle §83 ods. 

8, ak je poskytovateľ sociálnej služby samotné mesto. 

Hodnotenie kritérií 

Sociálna služba je súčasťou dokumentu KPSS mesta Banská Bystrica 

Hodnotí sa,  

• či sociálna služba poskytovaná poskytovateľom je súčasťou dokumentu KPSS, 

• či je uvedená v analýze poskytovaných služieb alebo analýze požiadaviek prijímateľov 

sociálnych služieb a následne aj v cieľoch a prioritách rozvoja sociálnych služieb podľa 

druhov, foriem a cieľových skupín.  

Spolupráca poskytovateľa sociálnej služby s mestom Banská Bystrica v oblasti sociálnych vecí 

Hodnotí sa 

• spolupráca poskytovateľa sociálnej služby s mestom v oblasti sociálnych vecí a 

sociálnej politiky, 

• participácia na tvorbe KPSS, implementácii cieľov KPSS, 

• záujem poskytovateľa na celkovom rozvoji sociálnych služieb v spolupráci s mestom.  

Počet čakateľov v poradovníku v zariadení sociálnej služby 

Hodnotí sa 

• potreba, resp. nezáujem o konkrétny druh sociálnej služby zo strany potencionálnych 

prijímateľov o danú službu,  

• či existujúca kapacita je postačujúca, resp. je nedostatočná. 

Zverejňovanie a aktualizácia informácií o sociálnej službe a poskytovateľovi na webovom sídle 

Hodnotí sa 

• dostupnosť informácií pre prijímateľa, resp. potencionálneho prijímateľa sociálnej 

služby, poprípade jeho príbuzných, 



• možnosť získavania informácií o poskytovateľovi sociálnej služby: informácie 

o poskytovanej sociálnej službe, výročné správy o činnosti, ekonomicky oprávnené 

náklady, cenník služieb, prístupnosť formulárov žiadostí o službu, poradovníky 

čakateľov, kontakty, miesto poskytovania sociálnej služby, informácie o ďalších 

službách a pod. 

Zdroje financovania 

Hodnotí sa 

• využívanie rôznych možností zdrojov financovania. 

Počet prijímateľov sociálnej služby v zariadení s trvalým pobytom v Banskej Bystrici  

Hodnotí sa 

• pomer poskytovanej sociálnej služby občanom s trvalým pobytom v meste a občanom 

s iným trvalým pobytom.  

Poskytovateľ má spracované podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby 

Hodnotí sa 

• či poskytovateľ sociálnej služby má spracované Podmienky kvality poskytovanej 

sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znp.  

Vyhodnotenie plnenia kritérií 

Počet hodnotených kritérií - 7 

Odpoveď Počet bodov 

áno 5 

nie 0 

    

Stanovisko k súladu: Počet bodov 

súlad s KPSS 25 – 35 bodov 

nesúlad (rozpor) s KPSS menej ako 25 bodov 

 



Záver 

• Vyjadrenie o súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Banská Bystrica  

2021 – 2027 bude vydané poskytovateľovi sociálnej služby, keď dosiahne minimálne 

25 bodov z hodnotených kritérií, pri poskytovateľovi Mesto Banská Bystrica a 

poskytovateľovi sociálnej služby nocľaháreň §25, keď dosiahne minimálne 20 bodov. 

• Vyjadrenie o nesúlade (rozpore) s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta 

Banská Bystrica 2021 - 2027 bude vydané poskytovateľovi sociálnej služby, keď 

dosiahne menej ako 25 bodov z hodnotených kritérií, pri poskytovateľovi Mesto Banská 

Bystrica a poskytovateľovi sociálnej služby nocľaháreň §25, keď dosiahne menej ako 

20 bodov. 

• V prípade, že pri hodnotenom kritériu "Sociálna služba je súčasťou dokumentu KPSS 

mesta Banská Bystrica na roky 2021 - 2027" bude odpoveď "nie", poskytovateľovi 

sociálnej služby bude vydaný nesúlad s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta 

Banská Bystrica 2021 – 2027, a to aj v prípade, že dosiahne pri hodnotení ostatných 

kritérií minimálne 25 bodov, pri poskytovateľovi Mesto Banská Bystrica a 

poskytovateľovi sociálnej služby nocľaháreň §25, keď dosiahne minimálne 20 bodov. 

 

Príloha  

„Kritériá mesta Banská Bystrica k zhodnoteniu súladu poskytovateľa sociálnej služby 

s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021 - 2027“ 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa ............ 

 

                                                                

Ján Nosko 

primátor mesta 

Banská Bystrica 


