
Zmluva č. …......... o poskytovaní sociálnej služby 

 
uzatvorená podľa § 74 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v 

znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

I. Zmluvné strany 

 

Poskytovateľ: 

Raná starostlivosť, n.o. 

Tbiliská 7711/6 

831 06 Bratislava 

V zastúpení (štatutárny zástupca): Zuzana Krchňavá 

IČO: 37886410 

IBAN: SK82 0900 0000 0005 2253 6654  

Register poskytovateľov: Registračné číslo 199/2013/4 - SP 

 

a 

 

Prijímateľ: 

Meno a priezvisko dieťaťa: 

Dátum narodenia: 

Trvalý pobyt: 

Štátna príslušnosť: 

Národnosť: 

 

Zákonný zástupca dieťaťa: 

Dátum narodenia: 

Trvalý pobyt: 

Štátna príslušnosť: 

Národnosť: 

Telefonický a mailový kontakt: 

 

II. Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie sociálnej služby včasnej intervencie a úprava 

vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní sociálnej služby. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu včasnej intervencie pre dieťa do siedmych 

rokov jeho veku, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného znevýhodnenia a rodine tohto 

dieťaťa, v súlade so zákonom o sociálnych službách. Oprávnenosť na poskytovanie sociálnej služby 

Prijímatelia preukazujú písomným potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

o zdravotnom znevýhodnení dieťaťa. 

3. Prijímatelia sa zaväzujú prijať sociálnu službu, spolupracovať s Poskytovateľom pri napĺňaní jej 

cieľov a dodržiavať povinnosti uvedené v tejto zmluve a zákone o sociálnych službách 

 

III. Druh poskytovanej sociálnej služby 

 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi, ktorou je služba 

včasnej intervencie podľa § 33 zákona o sociálnych službách. 

 

 



IV. Vecný rozsah a forma sociálnej služby 

 

1. Poskytovateľ v rámci služby včasnej intervencie  

a) poskytuje 

1. špecializované sociálne poradenstvo, 

2. sociálnu rehabilitáciu. 

Cieľom špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie je poskytnúť 

sprevádzanie rodine podľa jej potrieb čo najskôr od zistenia zdravotného znevýhodnenia dieťaťa, 

poskytovať dostatočné informácie, poradenstvo a podporu v záujme posilňovania nezávislosti 

a samostatnosti dieťaťa i rodiny a sociálneho plnohodnotného začlenenia do komunity a 

spoločnosti. Určený kľúčový pracovník Poskytovateľa bude sprevádzať rodinu pri hľadaní 

optimálneho variantu štruktúry sociálnych vzťahov a prevencie pred ich zhoršovaním.   

 

b) vykonáva 

1. stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, 

2. preventívnu aktivitu, 

3. komunitnú rehabilitáciu. 

Podpora celkového vývinu dieťaťa so špecifickým dôrazom na zrakovú stimuláciu sa bude 

vykonávať prednostne prostredníctvom metód a programov psychologického a špeciálno-

pedagogického poradenstva a intervencií. Cieľom komplexnej podpory je zmierniť, eliminovať 

dopad zdravotného znevýhodnenia na dieťa a rodinu, zvýšiť kompetencie rodičov a členov rodiny 

v každodennom živote. 

 

2. Sociálna služba včasnej intervencie sa prijímateľom poskytuje terénnou formou – v rodine 

klienta, ambulantnou formou alebo v inom pre dieťa prirodzenom prostredí podľa dohody s 

prijímateľmi. 

 

3. Sociálna služba včasnej intervencie sa bude vykonávať na základe vypracovaného individuálneho 

plánu podpory dieťaťa a rodiny, v ktorom sú zahrnuté špecifické potreby dieťaťa  rodiny. 

 

V. Deň začatia a čas poskytovania sociálnej služby 

 

1. Sociálna služba sa začína poskytovať odo dňa:................................................................................. 

2. Sociálna služba sa poskytuje na čas neurčitý/ určitý (do..................................................................) 

 

VI. Miesto poskytovania sociálnej služby 

 

Miestom poskytovania terénnej sociálnej služby je: (adresa rodiny)   

................................................................................................................................................................ 

Miestom poskytovania ambulantnej sociálnej služby je: (adresa poskytovateľa) 

................................................................................................................................................................ 

 

V prípade zmeny adresy pre terénnu formu poskytovania sociálnej služby sa Prijímateľ zaväzuje 

oznámiť túto zmenu  aspoň 1 deň pred dohodnutým termínom poskytovania sociálnej služby. 

 

VII. Úhrada za sociálnu službu 

 

Sociálna služba je  poskytovaná bezplatne. 

 

 

 

 



VIII. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Prijímatelia majú právo na kvalitné poskytovanie sociálnej služby, ktorá im umožňuje realizovať 

ich základné ľudské práva a slobody, zachováva ich ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ich k posilneniu 

sebestačnosti, zabraňuje ich vylúčeniu a podporuje ich začlenenie do spoločnosti. 

2. Poskytovateľ je povinný 

- prihliadať na individuálne potreby prijímateľov, aktivizovať ich podľa schopností a možností, 

poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni, 

- plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov 

prijímateľov, viesť písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a 

hodnotiť priebeh poskytovania sociálnej služby spolu s prijímateľmi. 

3. Prijímateľ je povinný: 

- včas informovať kontaktného pracovníka o akejkoľvek zmene týkajúcej sa stretnutia (ochorenie 

v rodine, zmena termínu z iných dôvodov), 

- nahlásiť akúkoľvek zmenu adresy bydliska, telefónnych čísiel a e-mailov, 
 

IX. Prerušenie poskytovania sociálnej služby 

 

Prijímatelia môžu v odôvodnených prípadoch požiadať o prerušenie poskytovania sociálnej služby, 

hlavne ak by nemohli službu prijímať minimálne 1x za 3 mesiace. O prerušenie je potrebné 

požiadať poskytovateľa písomne. 

 

X. Dôvody ukončenia poskytovania sociálnej služby 

 
1. Ak je táto zmluva uzavretá na čas neurčitý, končí  v 7 rokoch veku dieťaťa. 

2. Prijímatelia môžu jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj 

bez uvedenia dôvodu. Táto zmluva zanikne doručením výpovede Poskytovateľovi, ak v nej 

Prijímatelia neuvedú neskorší dátum, najviac však 30 dní odo dňa doručenia výpovede 

Poskytovateľovi. 

3. Poskytovateľ sociálnej služby môže zmluvu jednostranne vypovedať, ak: 

- prijímatelia nejavia záujem o poskytovanie sociálnej služby, t. z. nie sú s poskytovateľom 

v žiadnom kontakte minimálne 6 mesiacov,  

- prijímatelia hrubo porušujú dobré mravy, ktoré narúšajú poskytovanie sociálnej služby.  

4. Prijímatelia aj Poskytovateľ pri jednostrannom vypovedaní zmluvy sú povinní doručiť zmluvnej 

strane písomnú výpoveď, poskytovateľ aj s uvedením dôvodu ukončenia zmluvy. 

 

XI. Záverečné ustanovenia 

 

1.Prijímatelia berú na vedomie, že na základe § 94 a nasl. Zákona o sociálnych službách je 

Poskytovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje v tam uvedenom rozsahu a na tam uvedený účel, 

ako i viesť evidenciu prijímateľov sociálnych služieb podľa § 95 Zákona o sociálnych službách. 

Pre tieto zákonné účely je Poskytovateľ oprávnený podľa § 94 Zákona o sociálnych službách 

získavať osobné údaje (vrátane údajov o zdravotnom stave) aj kopírovaním, skenovaním alebo 

iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.  

2. Prijímatelia ďalej berú na vedomie, že pre účelu hodnotenia a porovnávania progresu Prijímateľa 

pri poskytovaní sociálnej služby môže Poskytovateľ vyhotovovať videonahrávky, resp.  fotografie 

dokumentujúce tento progres. V prípade záujmu Poskytovateľa o použitie takýchto nahrávok 

a fotografií pre propagačné účely Poskytovateľa, pre zverejnenie na jeho webovej stránke 

a pre školenie odborných pracovníkov, musí Poskytovateľ požiadať o dodatočný súhlas zákonného 

zástupcu Prijímateľa na osobitnom tlačive, ktoré sa stáva prílohou tejto zmluvy. 

3. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, jedna pre prijímateľov, jedna pre poskytovateľa. 

4. Zmeny a dodatky k tejto zmluve sa budú vykonávať len písomne so súhlasom oboch strán. 



5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, pod nátlakom, alebo za 

nápadne nevýhodných podmienok a že predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu. Rovnako vyhlasujú, 

že si túto zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju podpísali. 

 

 

 

 

V............................................, dňa................................ 

 

 

 

 

 

.................................................................                    ............................................................. 

                           Prijímateľ                                                              Poskytovateľ 

          (podpis zákonného  zástupcu dieťaťa) 


