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Manažment sociálnej starostlivosti

Cieľom je ukázať:
1. Organizácia Verejnej správy, zdroje jej 

financovania a potrebu riešenia 
dlhodobej starostlivosti v SR

2. Zodpovedný pracovník

3. Zdravotná starostlivosť v pobytových 
službách v ZSS a vedenie zdravotnej 
dokumentácie

4. Čo ovplyvňuje budúcnosť sociálnych 
služieb v SR
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Odôvodnenie potreby riešenia dlhodobej 

starostlivosti v SR

 Demografický vývoj 65+

 Organizácia verejnej správy,

 Hlavný zdroj príjmov samosprávy



„Demografický vývoj a prognózy 
ukazujú, že proces populačného 
strnutia v najbližších desaťročiach je 
nezvratný.“ Povedal Peter Mach 
11.12.2018 na konferencii Aktívne 
starnutie a spolupráca generácií 

(Peter Mach bol dlhoročným predsedom Štatistického úradu  SR a dlhoročný komunálny politik.)



Prognóza Eurostatu (2015)

Podiel obyvateľov nad 65 rokov z celkového počtu 
obyvateľstva

(Peter Mach bol dlhoročným predsedom Štatistického úradu  SR a dlhoročný komunálny politik.)

2030 21 %

2050 29 %

2080 30,8 %



Podiel obyvateľov nad 80 rokov z celkového počtu 
obyvateľstva V SR

(Peter Mach bol dlhoročným predsedom Štatistického úradu  SR a dlhoročný komunálny politik.)

2017 3,2 %

2030 4,9 %

2050 8,9 %



Pomer počtu seniorov (65+) k obyvateľom v produktívnom veku (15-65) 
(index ekonomickej závislosti seniorov ) V SR

(Peter Mach bol dlhoročným predsedom Štatistického úradu  SR a dlhoročný komunálny politik.)

2017 21,5

2030 32,6

2050 50,9



Pomer počtu všetkých obyvateľov  v predproduktívnom (do 15)  a 
poproduktívnom veku (po 65) k počtu obyvateľov v produktívnom 
veku (15-65)(index ekonomického zaťaženia ) V SR

Peter Mach bol dlhoročným predsedom Štatistického úradu  SR a dlhoročný komunálny politik.)

2017 43,6

2030 54,8

2050 75,4



Organizácia verejnej správy (VS)

Verejná správa

1. Štátna správa – znovu sa obsadzuje po voľbách NR SR -

nepriama voľba (občan volí politickú stranu , ktoré obsadia kreslá v 
NR SR)

1. Ústredná štátna správa ( vytvárajú vládu, obsadzujú 
ministerstvá)

2. Miestna štátna správa (výkon miestnej štátnej správy na rôznych 
úsekoch)

2. Samospráva – priama voľba občan volí v územnej samospráve 

poslanca obce a VÚC

1. Územná samospráva

1. Miestna územná samospráva obce a mestá (od r. 1990 

369/1990 z. o obecnom zriadení)

2. Regionálna územná samospráva ( vyššie územné celky (od r. 

2001 prijatím zákona  č. 302/2001 o samospráve Vyšších územných celkov)

2. Záujmová samospráva (inštitúcie, ktoré svoju existenciu 
odvodzujú od združovacieho práva a tie, ktoré spája konkrétny 
spoločenský záujem (profesijné združenia, komory)



Financovanie VEREJNEJ SPRÁVY

Daňové príjmy (zákon 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu výberu dane z príjmov (FO a 

PO))

Daň z príjmu právnických osôb – financovanie štátnej správy a 
jej kompetencií

Daň z príjmu fyzických osôb – financovanie verejnej správy 
(obcí a VÚC) sa zmenili v novembri 2015 a od roku 2016 
je situácia:

Samospráva obcí  je financovaná najmä:

1. Výber z daní z príjmov fyzických osôb 70 % (podielové 
dane)

2. Dane z nehnuteľností, poplatky za ...(psa, zaujatie 
verejného priestoru...)

Samospráva VÚC je financovaná najmä:

1. Výber z daní z príjmov fyzických osôb 30 % (podielové 
dane)

2. Dane z motorových vozidiel 
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Ako zabezpečiť dostupnosť socialnej starostlivosti (sociálnych služieb) pre tých, ktorí ju potrebujú

APSS v SR, Ing. Milada 
Dobrotková, MPH, 2011



Od 1.1. 2016 je rozpočtové určenie 
vybratých daní z príjmov fyzických 
osôb:

70 % výberu sa rozdelí tzv. 
podielovým vzorcom pre obce (cca 
3.000)

30 % výberu sa rozdelí 8 vyšším 
územným celkom.

To je hlavný zdroj príjmov miestnej 
samosprávy 
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2
Zodpovedný pracovník, odborný zástupca za 

ošetrovateľskú starostlivosť:

Odborný zástupca – zodpovedná osoba 
za ošetrovateľskú starostlivosť



V pobytových zariadeniach sociálnych 
služieb poskytovatelia:

- Zabezpečujú ošetrovateľskú starostlivosť 
(objednávajú si služby ADOS), alebo

- Poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť 
vlastnými zdravotníckymi pracovníkmi –
sestrami

Pobytové druhy zariadení sociálnych služieb: 
Zariadenie pre seniorov, Zariadenie 
opatrovateľskej služby, Domov sociálnych 
služieb, Špecializované zariadenie.



Ak si ZSS (zariadenie sociálnych služieb) objednáva = 
zabezpečuje prostredníctvom ADOS 
ošetrovateľskú starostlivosť, 

Zodpovednosť za výkony prechádza na 
ADOS. 

Ak má ZSS vlastné sestry – zodpovedá 
za výkony, vedenie dokumentácie a 
zabezpečuje nevyhnutnú spoluprácu 
s praktickým lekárom, resp. lekárom



ZSS musí určiť zodpovednú osobu:

Odborného zástupcu – zodpovedná 
osoba za ošetrovateľskú 
starostlivosť

Sestra musí mať vysokoškolské vzdelanie (Mgr.), musí mať min. 5 
ročnú prax pri lôžku, vítané je špecializačné vzdelanie Ošetrovanie 
v komunite, musí byť registrovaná v Slovenskej komore sestier a 
pôrodných asistentiek,  kód zdravotníckeho pracovníka (Úrad pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
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Zdravotná starostlivosť v pobytových 

službách v ZSS

( § 22 Zákona č. 488/2008 o 
sociálnych službách)

Vedenie zdravotnej dokumentácie



Pri prijatí pacienta (prijímateľa sociálnych 
služieb) sestra odoberie sesterskú 
anamnézu, preberie  zdravotnú 
dokumentáciu (prepúšťaciu správu) 
pacienta a zavedie ho evidencie. 

Rozlišuje čiastočne sebestačného a 
nesebestačného pacienta.

Pripraví Komplexný ošetrovateľský plán.



Je účelné (nevyhnutné) aby v ZSS 
pravidelne ambuloval praktický 
lekár, ktorý má v dispenzárnej 
starosltivosti pacientov (prijímateľov 
sociálnych služieb).

Je dôležité aby mal lekár možnosť 
elektronickej komunikácie 
(certifikovaný SW) a pripojenie do e-
zdravie-



KOMPLEXNÁ OŠETROVATEĽSKÁ 
DOKUMENTÁCIA



























INFORMOVANÝ SÚHLAS





Denné záznamy 
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Budúcnosť sociálnych služieb v SR



Budúcnosť sociálnych služieb bude 
určovať demografický vývoj

- Rast počtu odkázaných ľudí
- Rast počtu seniorov
- Znižovanie počtu ekonomicky 

aktívneho obyvateľstva
- Znižovanie významu rodiny, 

uvoľnenie rodinných väzieb a 
spolupatričnosti v rodine



Sociálne služby sa stanú jedným z 
najrýchlejšie rastúcich odvetví 
hospodárstva a budú viazať vysoké 
percento ekonomicky aktívneho 
obyvateľstva:

- Priamy výkon nahrádzania 
sebaobslužných výkonov,

- Ošetrovanie
- Zdravotná starostlivosť
- Prudký nárast priemyslu 

dodávajúceho pomôcky pre 
inkontinentných a pomôcky 
uľahčujúce manipuláciu s imobilnými 
ľuďmi



Manažment sociálnej starostlivosti

Ďakujem za pozornosť

Ing. Milada Dobrotková, MPH
riaditeľka HESTIA n.o. 

Špecializované zariadenie, zariadenia pre 
seniorov 

dobrotkova@stonline.sk

www.hestia.sk

mailto:dobrotkova@stonline.sk
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